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HYRJE  
Ky studim për politikë publike është i përgatitur në kuadër të projektit hulumtues: 

“Politika lokale gjuhësore për bashkësitë jo-shumicë: mjete për implementim më 

efektiv”, të realizuar nga Instituti për Demokraci SOCIETAS CIVILIS Shkup (IDSCS), 

dhe të përkrahur nga Fondi Sllovak dhe Ballkanik për politika publike (Slovak and 

Balkan Public Policy Fund). Qëllimi i projektit është që ti informojë 

vendimmarrësit e vendimeve dhe krijuesit e politikave në njësitë e vetëqeverisjes 

lokale (NJVL) dhe institucionet kombëtare për problemet, sfidat, por edhe për 

praktikat e suksesshme të ndërlidhura me zbatimin e politikave të 

shumëgjuhësisë në nivel lokal në Maqedoni. Njëkohësisht, projekti synon që ti 

formulojë dhe ti promovojë në opinion alternativat e qasshme të cilave NJVL do 

t’ua mundësojë zbatim më efektiv të të drejtës së përdorimit zyrtar të gjuhëve të 

bashkësive jo-shumicë. Në sajë të këtij studimi, IDSCS do të vazhdojë të 

angazhohet për zbatimin e plotë të nenit 7 të Kushtetutës, i cili e vendos bazën për 

përdorimin e gjuhëve jo-shumicë si gjuhë zyrtare në nivel lokal dhe do të vazhdojë 

ti promovojë skenaret e mundshme të cilat do të mund të kontribuonin për 

implementim më efikas.  

Projekti hulumtues “Politikat lokale gjuhësore ndaj bashkësive jo-shumicë: mjete 

për implementim më efektiv” është i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë e përfshin 

vetë procesin hulumtues, ndërsa i dyti nënkupton aktivitete të përfaqësimit. Pjesa 

e parë u realizua në periudhën Nëntor 2013 – Mars 2014. Të dhënat u 

grumbulluan përmes metodologjisë vëllimore të përbërë nga dy faza të 

ndërlidhura. Në fazën e parë, IDSCS anketoi 17 NJVL të cilat përdorin më tepër se 

një gjuhë zyrtare. Pyetësorët e standardizuar anketues ju dërguan të 30 NJVL të 

cilat më tepër se një gjuhë zyrtare, me përjashtim të Qytetit të Shkupit, por gjithsej 

17 prej tyre dërguan përgjigje. Qyteti i Shkupit, i cili paraqet NJVL me status të 

veçantë në sistemin e vetëqeverisjes lokale të Maqedonisë, nuk u anketua në fazën 

e parë të hulumtimit, por u përfshi në fazën e dytë. 

NJVL të cilat u përgjigjën në pyetësorin anketues janë si vijojnë: Bogovinë, 

Bërvenicë, Gostivar, Dollnen, Jegunovcë, Kërçovë, Likovë, Saraj, Sopishtë, Strugë, 

Studeniçan, Tearcë, Tetovë, Qendër Zhupa, Çair, Çashkë dhe Çuçer Sandevë. 
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NJVL që nuk i dërguan përgjigjet në pyetësorët në afatin e paraparë kohor prej 30 

ditë: Haraçinë, Butel, Dibër, Zhelinë, Zajas, Zelenikovë, Krushevë, Kumanovë, 

Mavrovo e Rostushe, Petrovec, Staro Nagoriçane dhe Shuto Orizare.  

Distribuimi i pyetësorëve në NJVL zhvillohej përmes postës elektronike dhe faksit. 

Ekipi i IDSCS realizoi kontakt me përfaqësues nga sektori për marrëdhënie me 

opinionin në NJVL përkatëse para dërgimit të pyetësorit. Gjithashtu u realizuan 

përpjekje shtesë përmes kontakteve intensive telefonike për tu nxitur personat 

zyrtar që ti përgjigjen pyetësorit, por disa nga këto kontakte nuk përfunduan me 

rezultat pozitiv. Disa NJVL të cilat nuk u përgjigjën në anketën, u konsultuan 

përmes telefonit në lidhje me disa çështje specifike (i tillë është shembulli me 

Kumanovën dhe Shuto Orizaren), por këto informacione ishin mjaft të kufizuara 

në krahasim me informacionet që u morrën përmes pyetësorëve. Për ato NJVL të 

cilat aspak nuk u përgjigjën në pyetësorin, mbeti e panjohur, madje, edhe e dhëna 

themelore për atë se cilat janë gjuhët zyrtare. Për atë pjesë nga NJVL, IDSCS i 

dërgoi Kërkesa Agjensionit për qasje në informacionet me karakter publik, gjë e 

cila u dëshmua si proces i suksesshëm. Në këto kërkesa u përgjigjën komunat 

Vrapçishtë, Krushevë, Petrovec dhe Staro Nagoriçane. E tërë kjo do të thotë se 

gjatë fazës së parë të hulumtimit (anketa dhe aktivitetet e saja pasuese), 

IDSCS arriti të sigurojë të dhëna nga gjithsej 23 NJVL nga ekzemplari i 

paraparë prej 30 sish. Trendet e regjistruara të kësaj faze hulumtuese janë të 

prezantuara në Kapitullin III nga studimi. 

Pyetësori i standardizuar të cilin e plotësonin personat zyrtar nga NJVL 

është i ndarë në pesë tema: I) Gjuhë zyrtare në NJVL; II) Sfera e përdorimit të 

gjuhëve; III) Nëpunës të angazhuar për mundësimin e përdorimit zyrtar të 

gjuhëve të bashkësive jo-shumicë; IV) Financa; dhe V) Kohëzgjatja dhe 

konsistenca e përdorimit dhe mundësitë për zbatim më efektiv. Pytësori përmban 

gjithsej 18 pyetje të mbyllura. Qëllimi i hapit të parë nga procesi i hulumtimit 

ishte të grumbullohen të dhëna të cilat do ta tregonin pasqyrën e përgjithshme 

dhe gjendjet në zbatimin e politikave lokale gjuhësore të orientuara ndaj 

bashkësive jo-shumicë.  

Si pjesë e fazës së dytë të hulumtimi, ekipi i IDSCS selektoi gjashtë NJVL si 

studime të rastit në të cilat u realizuan intervista gjysmë-të strukturuara me 

persona zyrtar të profileve të ndryshme (politikanë, nëpunës në administratën 
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lokale dhe përkthyes). Numri i tërësishëm i intervistave të realizuara gjysmë-

strukturore në këtë fazë është 15. Temat e intervistave u ngjanin temave nga 

pyetësori, por duke pasur parasysh faktin se në pjesën më të madhe të këtyre NJVL 

u intervistuan më shumë nëpunës të profileve të ndryshme, kjo ju mundësoi 

hulumtuesve të fitojnë një pasqyrë në perspektivat e ndryshme rreth sfidave 

kryesore të ndërlidhura me politikat lokale gjuhësore. Hulumtuesit kanë mundësi 

ta zhvillojnë të kuptuarin më gjithëpërfshirës të gjendjeve në çdonjërën nga këto 

gjashtë NJVL.      

NJVL të cilat ishin të përfshira në fazën e dytë të hulumtimit janë me sa vijojnë: 

Qyteti i Shkupit, komunat Kumanovë, Gostivar, Çair, Studeniçan dhe Dollnen. Këto 

NJVL u përzgjodhën në sajë të disa kritereve të cilat e mundësuan llojllojshmërinë 

e ekzemplarit. E para, synohej që të përfshihen NJVL në të cilat zbatimi i politikave 

lokale gjuhësore është në nivel më të lartë (Qyteti i Shkupit dhe Gostivari u 

dëshmuan si më të avancuara në këtë pikpamje); e dyta, përdorimi i më tepër se 

dy gjuhëve zyrtare gjithashtu ishte kriter i rëndësishëm (të gjashtë NJVL me 

përjashtim të qytetit të Shkupit); e treta, synohej që të përfshihen NJVL edhe 

urbane edhe rurale (Studeniçani dhe Dollneni janë NJVL rurale); e katërta, 

ekzistimi i variacioneve në modelin e politikës gjuhësore (Kumanova me modelin 

e vet specifik paraqet shembull më karakteristik); dhe e pesta, implementimi i 

paradokohshëm i gjuhëve “të reja” në përdorim zyrtar, ishte gjithashtu kriter (i 

tillë është rasti me komunat Çair dhe Studeniçan të cilat në vitin 2013 e aplikuan 

gjuhën turke në përdorim zyrtar).  

Në bazë të të dhënave të grumbulluara përmes anketës dhe intervistave gjysmë-

të strukturuara, si dhe përmes dokumenteve të qasshme zyrtare dhe burimeve të 

tjera sekondare të të dhënave, ky studim në mënyrë  të detajuar e paraqet gjendjen 

në gjashtë studimet e zgjedhura të rastit (shih Kapitullin IV). Në mënyrë 

plotësuese, në fazën e dytë hulumtuese, u mbajtën mbledhje dhe takime edhe me 

palët e tjera të involvuara relevante: përfaqësues nga Sekretariati për 

implementimin e Marrëveshjes së Ohrit (SIMO), Bashkësia e njësive të 

vetëqeverisjes lokale (BNJVL) dhe Misioni i OSBE në Shkup. Përmes këtyrë 

takimeve u përfitua edhe një pasqyrë edhe më gjithëpërfshirëse të gjendjeve në 

raport me zbatimin  e politikave lokale gjuhësore. Lista e të gjithë personave të 
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cilët u intervistuan ose me të cilët u mbajtën takime për qëllimet e këtij projekti 

hulumtues është në dispozicion kah fundi i këtij studimit.  

SKICË E STUDIMIT 
Studimi është i ndarë në pesë kapituj: 

Kapitulli i parë, me titull  “Politika lokale gjuhësore pas Marrëveshjes kornizë të 

Ohrit”, ka për qëllim ta njoftojë lexuesin me konceptin e politikave gjuhësore, si 

dhe me specifikat e Republikës së Maqedonisë në pikëpamje të përdorimit të 

gjuhëve. Intenca e kapitullit të parë është të shërbejë si pikë zanafillëse e analizës, 

si dhe ti prezantojë informacionet e në dispozicion për gjendjen momentale me 

zbatimin e politikave lokale gjuhësore.  

Kapitulli i dytë, “Korniza juridike për politikë lokale gjuhësore”, e analizon kornizën 

relevante ligjore në nivel lokal. Në këtë seksion është ofruar pasqyrë e të gjitha 

dispozitave relevante ligjore dhe janë identifikuar pesë lëmi për përdorim të 

gjuhëve në sajë të të cilave është punuar analiza e mëvonshme.  

Kapitulli i tretë, “Gjendja aktuale”, jep pasqyrë precize të të gjitha NJVL të cilat 

përdorin më tepër se një gjuhë zyrtare, si dhe pasqyrë e përbërjes së tyre etnike. 

Duke pasur parasysh se një pasqyrë e këtillë e gjuhëve zyrtare nuk ishte në 

dispozicion, kjo pjesë e studimit është me një rëndësi të madhe.  

Kapitulli i katërt “Studime të rastit: gjashtë shembuj të zbatimit të politikave lokale 

gjuhësore” paraqet një analizë të thelluar të gjashtë studimeve të cilat u hulumtuan 

nga hulumtuesit e IDSCS. Disa nga trendet të cilat hasen në këto gjashtë studime 

të rastit përsëriten edhe në disa NJVL të tjera të cilat nuk ishin pjesë e këtij 

ekzemplari i cili shërbeu për analizë të thelluar.  

Kapitulli i pestë “Konkluza dhe rekomandime” i prezanton konkluzat dhe 

rekomandimet e formuluara të cilat janë të orientuara për palët e ndryshme të 

involvuara. Qëllimi është të ofrohen propozime të qëndrueshme për atë se si 

mund të përmirësohet zbatimi i politikave lokale gjuhësore dhe me atë të bëhen 

më efektive për shfrytëzuesit përfundimtar, përkatësisht për pjesëtarët e 

bashkësive etnike jo-shumicë.  
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I. POLITIKA LOKALE GJUHËSORE SIPAS MKO 

HYRJE NË POLITIKAT GJUHËSORE 
Çdo shtet shërbehet me sëpaku një gjuhë përmes së cilës i realizon kompetencat 

e veta, përkatësisht gjuhë në përdorim zyrtare (oficiale) ose gjuhë zyrtare (oficiale). 

Disa shtete shërbehen me më tepër se një gjuhë në përdorim zyrtar, ndërsa 

shërbehen edhe me numër më të madh të gjuhëve të tilla. Disa shtete mundësojnë 

përdorim zyrtar të gjuhëve të cilat nuk janë zyrtare në nivel kombëtar në rajone 

të caktuara gjeografike, territorre ose sfera specifike nga kompetencat shtetërore. 

Këto varijacione në të ashtuquajturat politika gjuhësore të shteteve, varen nga më 

tepër faktorë: shkalla e diverzitetit gjuhësor në kufijtë kombëtar, koncentrimi 

territorrial i grupeve të caktuara gjuhësore, raportet midis të ashtuquajturave 

grupe “titullare” të shumicës dhe pakicat, aftësia e institucioneve që të 

funksionojnë në më tepër se një gjuhë e kështu me radhë.    

Duke filluar nga viti 2001, dhe si rezultat i inkorporimit të Marrëveshjes kornizë 

të Ohrit (MKO) në kornizën juridike, Republika e Maqedonisë i ndryshoi politikat 

e veta gjuhësore ndaj bashkësive etnike jo-shumicë. Në nivel kombëtar, u aplikua 

gjuha e dytë zyrtare, ndërsa u aplikua edhe arsimi i lartë për pjesëtarët e 

bashkësive jo-shumicë. Në mënyrë shtesë, në kuadër të njësive të vetëqeverisjes 

lokale (NJVL), u aplikuan disa gjuhë jo-shumicë si gjuhë zyrtare. Ky studim për 

politikë publike ka të bëjë me këtë aspekt të fundit nga politika gjuhësore e 

Maqedonisë, përkatësisht me implementimin e politikave lokale gjuhësore në 

periudhën pas MKO.  

Nën politikë gjuhësore do të nënkuptojmë “përpjekje sistematike, racionale dhe 

bazuar mbi teorinë të nivelit shoqëror për modifikim të ambientit gjuhësor me 

qëllim të rritjes së mirëqenies së gjithmbarshme... (politika gjuhësore) më së 

shpeshti është e zbatuar nga organe zyrtare ose surogatëve të tyre dhe është e 

orientuar drejt një pjesë ose drejt tërë popullatës e cila është nën jurisdikcionin e 

tyre” (Grin 2003, 30). 

Ndaj definicionit të Grin duhet të bëhen edhe disa vërejtje plotësuese të 

ndërlidhura me këtë studim. E para, këtu nuk na interesojnë politikat e zbatuara 

nga organet dhe institucionet shtetërore, në mënyrë më specifike, në interesin 
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tonë janë politikat të cilat janë zbatuar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale në 

Republikën e Maqedonisë. Kjo do të thotë se i përjashtojmë politikat gjuhësore nga 

ana e institucioneve kombëtare (përveç nëse janë në përkrahje të politikave të 

NJVL), por edhe ato të implementuara nga entitetet private, siç janë kompanitë, 

organizatat joqeveritare e kështu me radhë, të cilat mund të zbatojnë aktivitete 

me të cilat targetohet ambienti përkatës gjuhësor për qëllimet e tyre vetanake. E 

dyta, politika gjuhësore është e kuptuar si përpjekje sistematike dhe racionale e 

rrënjosur  në teorinë, që në esencë do të thoshte se fokusi është mbi segmentin 

koherent dhe të planifikuar të politikës publike, dhe jo akt spontan i organeve 

shtetërore. Si rrjedhojë, politikat gjuhësore janë të planifikuara, të krijuara dhe të 

ekzekutuara, e jo të zbatuara në mënyrë sistemore. E treta, politikat gjuhësore e 

targetojnë popullatën ose vetëm një pjesë të saj, ndërsa qëllimi i tyre themelor 

është që ta modifikojnë ambientin gjuhësor me qëllim të mirëqenies së 

përgjithshme. Gjuha mund të jetë barierë e rëndësishme për individin, posaçërisht 

në sferën publike edhe në disa situata kushtimisht “stresuese”, siç është procedura 

gjyqësore ose pjesëmarrja në sistemin arsimor. Si rrjedhojë, modifikimi i 

ambientit gjuhësor me aplikimin e më tepër se një gjuhë në përdorim zyrtar mund 

të jetë e dobishme për pjesëtarët e bashkësive gjuhësore të cilave gjuhën  “e parë”  

zyrtare, nuk e kanë gjuhë amtare.1  Kështu, me mundësimin që gjuha e një grupi 

gjuhësor të shfrytëzohet në përdorim zyrtar, rritet mirëqenia e atij grupi gjuhësor 

dhe me atë rritet edhe mirëqenia e gjithmbarshme e popullatës. 

Ekziston nevoja të theksohet se në këtë studim na interesojnë situatat e 

koekzistencës që gjuhëve dhe të grupeve gjuhësore si pjesë të politikës publike 

dhe mundësisë që këto gjuhë të shfrytëzohen në përdorim zyrtar. Ambienti 

gjuhësor mund të modifikohet në raport me përdorimin e një gjuhe me 

standardizimin e asaj gjuhe e cila para kësaj është përdorur në komunikim 

kolokvijal. Me këtë, ajo gjuhë do ti kishte përmbushur kushtet për tu bërë gjuhë 

zyrtare e një shteti, e kjo është pjesë e procesit të planifikimit gjuhësor dhe çdo 

shtet kalon nëpër këtë proces (shih Kaplan dhe Baldauf, 1997). Prapëseprapë, ne 

jemi të interesuar për procesin i cili i përfshin lidhjet midis më tepër gjuhëve, më 

                                                 
1 Ideja se kompetenca e pabarabartë linguistike ka pasoja për individët në sferën publike është 
e elaboruar nga autorë të cilët i shqyrtojnë politikat gjuhësore nga perspektiva e teorisë 
normative politike. Shih: Pool (1991), Patten (2001) dhe Van Parijs (2002).  
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tepër se sa për proceset dhe aktivitetet të cilat synojnë drejt përshtatjes së 

përdorimit dhe funksionimit të vetëm një gjuhe. Në mënyrë plotësuese, interesi 

ynë është i fokusuar në një kontekst specifik – gjuhët në territorrin e Republikës 

së Maqedonisë dhe grupet të cilat ndërlidhen me këto gjuhë si dhe me politikat të 

cilat i zbatojnë njësitë e vetëqeverisjes lokale si përgjigje të llojlloshmërisë së gjerë 

gjuhësore të Republikës së Maqedonisë.  

HYRJE NË POLITIKËN GJUHËSORE TË MAQEDONISË 
Siç është e ditur mirë, duke filluar nga viti 2001 dhe me inkorporimin e Marrëveshjes 

Kornizë të Ohrit (MKO) në kornizën juridike të Maqedonisë, politikat gjuhësore u 

liberalizuan në mënyrë të konsiderueshme. Me këtë rast u përfshinë dy sfera të 

përgjithshme të përdorimit të gjuhëve: përdorimi zyrtar dhe arsimi. Në sferën e 

arsimit, duke filluar nga viti 2001 është i mundur arsimi i lartë në gjuhën amtare 

për pjesëtarët e bashkësisë më të madhe etnike (jo-shumicë) – asaj Shqiptare. 

Njëkohësisht, sferat e komunikimit zyrtar u liberalizuan në mënyrë të 

konsiderueshme në dy mënyra: e para, gjuha shqipe u aplikua si gjuhë zyrtare në 

nivel kombëtar; dhe e dyta, rregulla për përdorim zyrtar të gjuhëve jo-shumicë u 

ndryshua përmes mundësisë që një gjuhë të fitojë status të gjuhës zyrtare në ato 

NJVL ku bashkësi të caktuara janë të përfaqësuara me më së paku 20% nga 

popullata e përgjithshme (përveç gjuhës shqipe, gjuhë zyrtare në nivel lokal sipas 

kësaj rregulle janë edhe gjuha turke, serbe dhe rome). Dispozitat paraprake ligjore 

përfshinin kërkesë sipas së cilës më së paku 50% nga popullata duhet ti takojë një 

bashkësie etnike jo-shumicë që gjuha e këtij grupi të mund të përdoret si gjuhë 

zyrtare në NJVL përkatëse. Kjo analizë fokusohet vetëm në pjesën e komunikimit 

zyrtar dhe vetëm në aspektet e komunikimit zyrtar në nivel lokal, duke e 

përjashtuar nivelin kombëtar, e me atë edhe përdorimin në procedurat gjyqësore, 

procedurat  zgjedhore dhe komunikimin me trupat dhe organet kombëtare.  

Duke filluar nga viti 2001, krahas liberalizimit të përdorimit të gjuhëve jo-shumicë 

në hapësirën publike (përkatësisht aplikimit të gjuhës së dytë zyrtare në nivel 

kombëtar dhe më shumë se një gjuhë zyrtare në nivel lokal), Maqedonia gjithashtu 

u ballafaqua edhe me sfidën për definim dhe përcaktim të sferave të përdorimit të 

gjuhëve të bashkësive jo-shumicë. Kjo u bë domosdoshmëri pas ndryshimeve të 

Kushtetutës në vitin 2001, të parapara me MKO, me të cilat nuk u sigurua barazi 



Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë IDSCS 

 

 

 
11 

 

  

midis përdorimit të gjuhës Maqedonase dhe asaj Shqipe në plan të parë, e si 

rrjedhojë edhe me përdorimin e gjuhëve të tjera që përdoren nga bashkësitë “më 

të vogla”. Kjo situatë e hapi pyetjen për përcaktimin e sferave publike ku gjuha 

Maqedonase ka përdorim ekskluziv, para së gjithash për shkak se vetëm sfera e 

përdorimit për marrëdhënie ndërkombëtare ishte e definuar si e tillë. Kjo jo-

konsekuencë, u trajtua deri diku pas votimit të ligjit të veçantë në vitin 2008. Ky 

ligj në atë kohë u kritikua nga përfaqësuesit politik të bashkësive jo-shumicë, 

fillimisht në bazë të cilësisë dhe por edhe në raport me resurset deficitare të 

organeve që janë përgjegjëse për implementimin e tij. 

Raporti i fundit për avancimin e Maqedonisë në vitin 2013, i përgatitur nga 

Komisioni Evropian vlerësoi se “Në lidhje me raportet midis bashkësive, 

Marrëveshja kornizë e Ohrit është në fuqi nga viti 2001, por ende nevojitet 

avancimi i çështjeve sistemore në raport me decentralizimin, mos-diskriminimin, 

përfaqësimin e drejt, përdorimin e gjuhëve dhe arsimin. Mungon monitorim i 

çështjeve për përdorim të gjuhëve...”2 Në Raportin e vitit 2012, të përgatitur nga 

Sekretariati për implementim të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (SIMO) në raport 

me implementimin e MKO, u theksuan pikat vijuese në pikëpamje të përdorimit të 

gjuhëve jo-shumicë në nivel lokal:  

E para, është vlerësuar se ka nevojë për punësim dhe angazhim të numrit shtesë 

të përkthyesve në institucionet shtetërore (përfshirë edhe organet e NJVL), si dhe 

nevojë për trajnime të vazhdueshme dhe avancim të përkthyesve tanimë të 

punësuar dhe të angazhuar. E dyta, qytetarët duhet të jenë më mirë të informuar 

për të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre amtaren të dy sferat e përgjithshme – 

përdorimin zyrtar dhe arsimin. E treta, në ato NJVL ku ka shpenzime të cilat janë 

të detyrueshme për implementimin dhe përmbushjen e të drejtës për përdorim të 

gjuhës amtare, nevojitet krijimi i linjës së posaçme buxhetore në buxhetet e tyre 

që do të bëjnë me këto shpenzime. Kjo nuk është praktikë në NJVL shumë-

gjuhësore. E katërta, janë të nevojshme më shumë informacione për përdorimin e 

gjuhës së bashkësive jo-shumicë në kuadër të NJVL, ndërsa Bashkësia e njësive të 

                                                 
2 Raporti për avancim të Republikës së Maqedonisë. SVD (2013) 413 versioni përfundimtar. 
Bruksel, data16.10.2013, fq. 16.  
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vetëqeverisjes lokale (BNJVL) ishte e obliguar për përgatitjen e këtyre 

informacioneve.3 

Në periudhën e viteve 2007 – 2008, BNJVL implementoi projekt, qëllimi i të cilit 

ishte përkrahje e NJVL përmes blerjes së pajisjes për përkthim simultan për 

seancat e këshillave komunale. Mjetet financiare u siguruan përmes donacioneve 

nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Swiss Agency for 

Development and Cooperation, SDC). 29 NJVL u pajisën me kabina për përkthyes, 

kufje, mikrofona dhe pajisje tjetër të nevojshme për realizimin e përkthimit 

simultan. Në disa NJVL të cilat përdorin dy gjuhë jo-shumicë, u blenë dy kabina për 

përkthim. Me këtë, pothuajse të gjitha NJVL në Maqedoni të cilat përdorin gjuhë 

jo-shumicë në përdorim jozyrtar, u pajisën në mënyrë të plotë për realizimin e 

sesioneve shumë-gjuhësore të seancave plenare të këshillave komunale.4 

Në vitin 2010 përmes përpjekjeve të bashkuara të SIMO dhe Misionit të OSBE në 

Shkup, filloi procesi i zhvillimit të Planit aksionar për implementim të Ligjit për 

përdorim të gjuhëve të cilat i flasin më së paku 20% nga qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë në njësitë e vetëqeverisjes lokale i vitit 2008. U themelua një grup i 

punës i përbërë nga përfaqësues të disa ministrive relevante që u ngarkua me 

përgatitjen e Planit aksionar. Përgatitja e Planit aksionar ka përfunduar në vitin 

2012, por deri sot e kësaj dite nuk është miratuar nga Qeveria, kështu që procesi i 

gjithëmbarshëm në këtë moment është “i ngrirë”.5 

Gjithashtu, në vitin 2012, u themelua edhe një Sektor i veçantë për monitorimin e 

procesit të arsimit, kulturës dhe përdorimit të gjuhëve, në kuadër të Sektorit për 

implementimin e marrëveshjes kornizë në SIMO, si trup i cili mund të jep 

përkrahje në zbatimin e përdorimit të gjuhëve të bashkësive jo-shumicë. 

Prapëseprapë, deri sot, sektori ende nuk është i pajisur me resurse të 

mjaftueshme njerëzore dhe nuk funksionon me të gjitha potencialet e veta dhe në 

pajtim me rolin e vet.  

                                                 
3 Raporti në lidhje me gjendjen të implementimit të të gjitha politikave që burojnë nga 
Marrëveshja kornizë e Ohrit. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Sekretariati për 
implementimin e Marrëveshjes kornizë të Ohrit, Shkup 2012, fq. 85. 
4 Ky informacion u morr nga intervista e realizuar me përfaqësues të BNJVL. 
5 Ky informacion u morr në intervistat e realizuara me përfaqësues të SIMO dhe Misionin e 
OSBE në Shkup.  



Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë IDSCS 

 

 

 
13 

 

  

Zbatimi efektiv i të drejtës për përdorim të gjuhës amtare nga pjesëtarët e 

bashkësive jo-shumicë është obligimi i cili buron nga Amendamenti i V Kushtetues 

ndaj Nenit 7 i cili e jep bazën për politikat gjuhësore të Maqedonisë. Përkundër 

asaj që përdorimi zyrtar i gjuhëve jo-shumicë nuk është normë ndërkombëtare, 

ekzistojnë shumë dokumente ndërkombëtare të cilat e përkrahin përdorimin 

zyrtar të gjuhëve të bashkësive, posaçërisht në rajonet dhe territoret të cilat janë 

të banuara me numër të konsiderueshëm të bashkësisë pakicë.6 Në “frymën” e 

Amendamentit V ndaj Nenit 7, si dhe sipas rekomandimeve më të avancuara 

ndërkombëtare, në këtë studim janë të promovuara rekomandimet e bazuara në 

gjetjet hulumtuese dhe të orientuara ndaj palëve të involvuara, me qëllim të 

përkrahjes së NJVL në zbatimin e politikave lokale gjuhësore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Disa nga dokumentet më të avancuara ndërkombëtare të cilat përmbajnë dispozita në raport 
me këto çështje janë rekomandimet e komisarit të Lartë për pakica kombëtare të OSBE. Bëhet 
fjalë për rekomandimet e Hagës në lidhje me të drejta arsimore të pakicave kombëtare (1996), 
rekomandimet nga Oslo në lidhje me të drejtat gjuhësore të pakicave kombëtare (1998), 
rekomandimet nga Lund në lidhje me pjesëmarrjen efektive të pakicave kombëtare në jetën 
publike (1999) dhe Rekomandimet nga Lubjana për integrim në shoqëritë të llojllojshme 
(2012). Të gjitha këto dokumente kanë referenca në versionin e tyre në gjuhën anglishte me 
sqarime përcjellëse në pjesën Referenca, në fund të këtij studimit. Në mënyrë shtesë, të drejtat 
gjuhësore të pakicave kombëtare janë të përfaqësuara edhe në dokumentet e miratuara në 
kuadër të Organizatës së kombeve të bashkuara (OKB), ndërsa në nivel Evropian në kuadër të 
Këshillit të Evropës.   
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GJETJE DHE KONKLUZIONE KYÇE: 

1. Në vitin 2001, Maqedonia në mënyrë të konsiderueshme i liberalizoi 

politikat gjuhësore në dy sfera të përgjithshme: arsim dhe përdorim 

zyrtar (në nivel kombëtar dhe lokal).  

2. Ky studim është i fokusuar në vetëm një aspekt të politikës gjuhësore 
të Maqedonisë: politikat të cilat i zbatojnë njësitë e vetëqeverisjes 
lokale. Si i tillë, studimi nuk e shqyrton përdorimin e gjuhëve të 
bashkësive joshumicë në arsimin, e as në përdorimin zyrtar në nivel 
kombëtar.   

 
3. Zbatimi i politikave lokale gjuhësore ballafaqohet me vështirësi të 

caktuara: mungesë e resurseve njerëzore dhe mjeteve buxhetore, si dhe 

mungesë e informacioneve për qytetarët për të drejtat e tyre për 

përdorim zyrtar të gjuhës së tyre amtare. 

4. Gjatë disa viteve të kaluara, NJVL ishin të furnizuara me pajisjen e 

nevojshme për realizimin e përkthimit simultan të seancave të Këshillit.  

 

5. Gjithashtu, u përgatit projekt-Plan aksionar për implementimin 

“Ligjit të gjuhëve”, por ky plan ende nuk është i miratuar nga Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë.  

 

6. Në kuadër të Sekretariatit për implementimin e Marrëveshjes 

kornizë të Ohrit (SIMO) është formuar sektor për monitorim të 

gjendjeve me përdorimin e gjuhëve, por ky sektor ende nuk funksionon 

në potencialin e vet të plotë.  
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II. KORNIZA JURIDIKE PËR POLITIKË LOKALE 

GJUHËSORE  

DISPOZITA KUSHTETUESE 

Politika gjuhësore në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale (NJVL), përkatësisht 

në nivel lokal, juridikisht është e rregulluar përmes Kushtetutës dhe ligjeve 

relevante. Amendamenti V i Nenit 7 nga Kushtetuta e Maqedonisë, e 

implementuar me Marrëveshjen kornizë të Ohrit (MKO)7, përshkruan se: 

“Në njësitë e vetëqeverisjes lokale gjuha dhe alfabeti të cilin e përdorin më së paku 

20% nga qytetarët është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të 

saj cirilik. Për përdorimin e gjuhëve dhe të alfabeteve në të cilat flasin më së paku 

20% nga qytetarët në njësitë e vetëqeverisjes lokale, vendosin organet e njësive 

të vetëqeverisjes lokale.” 

(Amendamenti V në Nenin 7, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, 2001) 

Kjo do të thotë se NJVL kanë obligim kushtetues për të siguruar përdorim zyrtar 

të gjuhëve për ato bashkësi që përbëjnë 20 përqind nga popullata në kuadër të 

njësisë. Përveç kësaj, ekziston mundësi e hapur – nëse bashkësia përbën më pak 

se 20 % nga popullata, aplikimi i gjuhës së asaj bashkësie në përdorim zyrtar është 

i kushtëzuar me vendim pozitiv nga organet e NJVL. Ashtu siç parashikon 

Kushtetuta, në të gjitha këto rastet, gjuha jo-shumicë përdoret paralelisht me 

gjuhën maqedonase dhe kurrë veçmas. Vlen të theksohet se edhe para vitit 

2001 dispozitë e ngjashme ishte e përshkruar në të njëjtin Nen 7 nga Kushtetuta. 

Sipas kësaj dispozite, nevojitej që bashkësia të përbëjë 50% nga popullata që 

gjuha e asaj bashkësie, që dallon nga gjuha maqedonase, të përdoret si zyrtare. 

Edhe atëherë, në mënyrë të ngjashme, nevojitej vendim nga organet e NJVL për tu 

implementuar si zyrtare në nivel lokal gjuha e bashkësisë e cila përbën më pak se 

50 % të popullatës. 

                                                 
7 Teksti i plotë i Marrëveshjes kornizë    të Ohrit në versionin e tij integral i cili është në gjuhën 
angleze është në dispozicion në 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf (i jemi qasur më 
17 prill të vitit 2014).  

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf


IDSCS Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë 

 

 

 
16 

 

  

Në atë mënyrë, mund të identifikohen dy rregulla themelore përmes të cilave NJVL 

mund ta krijojnë politikën e vet shumë-gjuhësore. E para, NJVL kanë obligim ta 

garantojnë përdorimin zyrtar të gjuhëve të atyre bashkësive jo-shumicë të cilat 

përbëjnë 20 % të popullatës në NJVL konkrete. E dyta, organet të cilat marrin 

vendime në NJVL janë përgjegjëse për dhënien e statusit të gjuhës zyrtare, nëse 

bashkësia e cila e përdor atë gjuhë është e përfaqësuar me më pak se 20 % si pjesë 

e popullatës. Si rrjedhojë e kësaj, mundemi të bëjmë dallim midis përdorimit 

të garantuar dhe të kushtëzuar të gjuhëve të bashkësive jo-shumicë në 

komunikimin zyrtar në nivel lokal. Për pasqyrim preciz rreth asaj cilat gjuhë 

kanë përdorim të garantuar dhe të kushtëzuar edhe në cilat NJVL konkrete, lexuesi 

mund ta shikojë Kapitullin III të këtij studimi. 

LIGJI PËR VETËQEVERISJE LOKALE I VITIT 2002 DHE LIGJI PËR 

QYTETIN E SHKUPIT I VITIT 2004 

Amendamenti V nga Kushtetuta, i cili i përmban dispozitat të cilat i përcaktojnë 

politikat lokale gjuhësore, prapëseprapë tërësisht nuk e definojnë këtë lëmi të 

politikës publike. Ishin të nevojshëm ligje shtesë të cilat u miratuan pas vitit 2001. 

Ligji për vetëqeverisje lokale nga viti 20028 dhe Ligji për Qytetin e Shkupit nga viti 

20049 përmbajnë kapituj konkret që u dedikohen politikave lokale gjuhësore 

(Kapitulli XIV. Gjuhë zyrtare në komunën nga Ligji për vetëqeverisje lokale dhe 

Kapitulli  VI. Përdorimi i gjuhëve të bashkësive në qytetin e Shkupit dhe në komunat 

në qytetin e Shkupit nga Ligji për qytetin e Shkupit). Dispozitat të cilat kanë të bëjnë 

me komunat janë identike me dispozitat e përshkruara në Ligjin për qytetin e 

Shkupit. Në këtë pjesë të studimit do të prezantohen, ndërsa lexuesi duhet të dijë 

se dispozita tërësisht identike ekzistojnë edhe në Ligjin për qytetin e Shkupit.10 

                                                 
8 Ligji për vetëqeverisje lokale, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 5/02 e datës 29 
janar 2002.  
9 Ligji për Qytetin e Shkupit, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 55/04 e datës 16 
gusht 2004. 
10 Qyteti i Shkupit paraqet NJVL me status të veçantë, në pajtim me cilësinë e tij të kryeqytetit 
të Republikës së Maqedonisë. Kjo është e përshkruar në Nenin 4 të Ligjit për vetëqeverisje 
lokale, ndërsa Ligji për qytetin e Shkupit në mënyrë shtesë e rregullon statusin dhe 
kompetencat e Qytetit të Shkupit. 
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Nenet 89 dhe 90 nga Ligji për vetëqeverisje lokale i rregullojnë rregullat për 

politikë gjuhësore në nivel lokal. Është përshkruar se gjuha maqedonase dhe 

alfabeti i saj cirilik janë zyrtare në nivel lokal, por gjithashtu edhe se gjuhët dhe 

alfabetet e bashkësive jo-shumicë të cilat i përdorin së paku 20 % nga popullata 

janë gjithashtu zyrtare. Përveç kësaj, ky ligj shton edhe rol për këshillin e komunës 

– trup kolektiv përfaqësues të NJVL – i cili është i identifikuar si përgjegjës për 

krijimin e politikës lokale gjuhësore për ato bashkësi jo-shumicë të cilat përbëjnë 

më pak se 20 % nga popullata e NJVL. Neni 90, paragrafi 2 nga Ligji për 

vetëqeverisje lokale përcakton se: 

“Për përdorim të gjuhëve dhe të alfabeteve në të cilat flasin më pak se 20 % nga 

banorët e komunës vendos këshilli i komunës.”  

(Neni 90, paragrafi 2, Ligji për vetëqeverisje lokale, 2002) 

Kjo dispozitë është e rëndësishme për shkak se e definon rolin e këshillit të 

komunës, organit kolektiv përfaqësues të NJVL, si organ qendror për 

marrjen e vendimeve në raport me çështjet e politikës gjuhësore për 

bashkësitë “më të vogla”, përkatësisht ato bashkësi të cilat përbëjnë më pak se 

20 % nga popullata në NJVL konkrete.11 Njëkohësisht, vendimet për çështjet e 

ndërlidhura me përdorimin e gjuhëve të bashkësive jo-shumicë janë gjithashtu 

lëndë e procedurës konkrete për miratimin e vendimeve. Ligji për vetëqeverisje 

lokale rregullon se: 

“Dispozitat të cilat kanë të bëjnë me... përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve në të 

cilat flasin më pak se 20 përqind nga qytetarët në komunat... miratohen me 

shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të këshillit,  me ç’rast patjetër duhet të 

ketë edhe shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të këshillit të cilët u përkasin 

bashkësive të cilat nuk janë popullatë shumicë në komunën”.  

                                                 
11 Neni 32, paragrafi 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale e definon Këshilli komunal si “organ 
përfaqësues i qytetarëve i cili vendos në kuadër të kompetencave të komunës”. Anëtarët e 
këshillave komunale (këshilltarët) janë zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta 
dhe të lira (Neni 33, paragrafi 1) me mandat katërvjeçar (Neni 35, paragrafi 1. Përbërjen 
numerike e Këshillit e përcakton popullata në komunën, përkatësisht në komunat më të vogla 
(të cilat kanë deri më 5000 banorë) këshillat janë të përbërë prej 9 këshilltarë, ndërsa në më të 
mëdhatë (mbi 100000 banorë) këshillat janë të përbërë prej 33 këshilltarë (Neni 34). Në varësi 
nga numri i banorëve, këshilli komunal mund të përbëhet nga 9, 11, 15, 19, 23, 27, 31 ose 33 
këshilltarë. 
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(Neni 41, paragrafi 3,  Ligji për vetëqeverisje lokale, 2002) 

Ky lloj i vendimmarrjes i është i njohur përgjithësisht opinionit në Maqedoni si 

“votim me shumicë të dyfishtë” ose shumicë e Badenterit”.12 Qëllimi i llojit të 

këtillë të vendimmarrjes është të sigurojë mbrojtje për bashkësitë jo-shumicë nga 

mbivotimi nga grupi jo-shumicë etnik. Kjo procedurë për herë të parë është 

aplikuar në Kuvendin e Maqedonisë me inkorporimin e MKO në kornizën juridike. 

Me atë që ka qenë e kufizuar në çështje konkrete, përkatësisht në çështjet që kanë 

të bëjnë me arsimin, kulturën, përdorimin e gjuhëve dhe të simboleve të 

bashkësive jo-shumicë, në fillim ajo duhej të shërbejë si mekanizëm mbrojtës për 

bashkësitë jo-shumicë në nivel kombëtar. Prapëseprapë, të njëjtat rregulla më 

vonë janë të përkrahura edhe për miratimin e vendimeve në nivel lokal, 

përkatësisht në punën e këshillave të NJVL. 

Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive (KMMB) është edhe një trup lokal i 

cili është i rëndësishëm për krijimin dhe implementimin e politikave lokale 

gjuhësore. KMMB  është i themeluar në ato NJVL ku bashkësitë jo-shumicë 

përbëjnë së paku 20 % nga popullata, siç është e përshkruar me Nenin 55 nga Ligji 

për vetëqeverisje lokale. Këto komisione, të cilat përbëhen nga përfaqësues të të 

gjitha bashkësive në kuadër të NJVL, kanë funksion konsultativ për çështjet të cilat 

janë relevante për raportet midis bashkësive. Përdorimi i gjuhëve të bashkësive 

jo-shumicë është gjithashtu çështje për të cilat KMMB ka funksion këshillëdhënës.  

“LIGJI PËR GJUHËT” I VITIT 2008 

Ligji qendror i cili e rregullon sferën e politikës publike të përdorimit zyrtar të 

gjuhëve në Republikën e Maqedonisë është Ligji për përdorimin e gjuhëve të cilat 

i flasin së paku 20 % nga qytetarët në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e 

vetëqeverisjes lokale i miratuar në vitin 2008.13 Më tepër i njohur si “Ligji për 

gjuhët”, ai përmban pjesë konkrete për përdorim të gjuhëve në nivel lokal 

(Kapitulli V. Përdorime të tjera, 11. Vetëqeverisja lokale, Nenet 41-43). Rregullat e 

                                                 
12 Emërtimi është marrë nga mbiemri i profesorit francez të të drejtës Robert Badinter (1928). 
13 Ligji për përdorimin e gjuhëve të cilat i flasin së paku 20 % nga qytetarët e Republikës së 
Maqedonisë edhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, 
nr. 101/08 e datës 13 gusht 2008. 
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përshkruara me Kushtetutën dhe Ligjin për vetëqeverisje lokale janë të 

konfirmuara përmes Ligjit për gjuhët, përkatësisht statusit të gjuhës maqedonase 

si gjuhë zyrtare që përdoret në NJVL, statusi i gjuhëve të bashkësive të cilat 

përbëjnë 20 % nga popullata e NJVL, si dhe statusi i gjuhëve të cilat i përdorin 

bashkësitë që janë më pak se 20 % nga popullata në NJVL. Njëkohësisht, roli i 

këshillit komunal si miratues i vendimeve në çështjet për politikë lokale gjuhësore 

për bashkësitë nën 20% dhe përdorimi i votimit me shumicë të dyfishtë në NJVL 

dhe në qytetin e Shkupit gjithashtu është e përshkruar. 

Ligji për gjuhët në mënyrë sistematike i bashkon të gjitha dispozitat relevante të 

përdorimit gjuhësor të cilat paraprakisht kanë qenë të kyçura në ligje të 

ndryshme. Në raport me përdorimin gjuhësor në nivel lokal, Ligji për gjuhet 

thjeshtë i konfirmon rregullat tanimë ekzistuese të cilat paraprakisht janë të 

përcaktuara në mënyrë kushtetuese dhe ligjore, por në dispozitat e tij mund edhe 

të projektohen sferat në të cilat gjuhët e bashkësive jo-shumicë mund të përdoren 

në nivel kombëtar dhe lokal. Prapëseprapë, detyrimisht duhet theksuar se këto 

lëmi nuk janë të përcaktuara deri në fund ose se janë të nevojshme dispozita 

shtesë ose akte të tjera të cilat do ti definonin deri në fund paqartësitë ekzistuese.  

SFERA TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE 
Në bazë të dispozitave nga “Ligji për gjuhët” ky studim analizon pesë sfera të 

përgjithshme të përdorimit zyrtar të  gjuhëve të bashkësive jo-shumicë:  

1. Përdorimi i gjuhëve në këshillat e NJVL (përdorim gojor dhe me shkrim); 

2. Përdorim në komunikim të qytetarëve me organet dhe trupat e NJVL (përdorim 

gojor dhe me shkrim, duke e përfshirë edhe procesin e qasjes në informacionet 

me karakter publik); 

3. Përdorim në komunikim të qytetarëve me ndërmarrjet publike në kompetencë 

të NJVL (përdorim gojor dhe me shkrim);  

4. Përdorim për dedikime informative: gjatë publikimit të fletushkave/gazetave 

Zyrtarë të NJVL, gjatë vënies së lajmërimeve publike në tabelën për shpallje të 

NJVL, gjatë shpalljeve në ueb-faqet e NJVL, gazetat e NJVL e të tjera; 

5. Përdorim gjatë të shkruarit në tabelat e ndërtesave komunale dhe në pronën 

komunale, gjatë të shkruarit e shenjave të rrugëve, urave dhe objekteve të tjera 

infrastrukturore. 
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Gjatë analizës së gjendjes momentale me implementimin e politikave lokale 

gjuhësore në Kapitullin III, si dhe gjatë analizës së studimeve të selektuara të rastit 

në Kapitullin IV, hulumtuesit e IDSCS u fokusuan në të pesë sferat e përdorimit të 

gjuhëve të bashkësive jo-shumicë. Duke pasur parasysh gjerat e pasqaruara deri 

në fund ligjore, nuk do të thotë se nuk ekzistojnë sfera të tjera relevante të cilat do 

të duhet të shqyrtohen përmes aktiviteteve hulumtuese shtesë, por me rëndësi 

është të theksohet se analiza e këtij studimi është i orientuar drejtë pesë sferave 

të përmendura më lartë.  
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GJETJE DHE KONKLUZA KYÇE: 

1. Përdorimi zyrtar i gjuhëve të bashkësive joshumicë parimisht 

definohet përmes Nenit 7 nga Kushtetuta dhe me të a.q. “Ligj për gjuhët” 

të vitit 2008. 

2. Ekzistojnë dy rregulla më themelore për krijim të politikave lokale 

gjuhësore: NJVL kanë obligim të sigurojnë “përdorim të garantuar” për 

bashkësitë të cilat përbëjnë 20 % nga popullata; përderisa këshillat e 

NJVL vendosin për përdorimin e bashkësive të cilat janë të 

përfaqësuara me më pak se 20 %, përkatësisht përdorim i cili këtu është 

i definuar si “i kushtëzuar”. 

3. Në lidhje me politikat gjuhësore, këshillat e NJVL vendosin me ruajtje 

të procedurës së shumicës së dyfishtë. 

4. Analiza e këtij studimi është e fokusuar në 5 sferat vijuese të 

përdorimit të gjuhëve: përdorim në këshillat e NJVL; në komunikim të 

qytetarëve me organet dhe trupat e NJVL, në komunikim të qytetarëve 

me ndërmarrjet lokale publike dhe përdorim për dedikime informative.   
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III. GJENDJA MOMENTALE 

VËLLIMI I POLITIKAVE LOKALE GJUHËSORE: NJËSI TË 

VETËQEVERISJES LOKALE DHE GJUHËT ZYRTARE14 
Nga viti 2013 Maqedonia për nga territori është e ndarë në 80 komuna dhe Qytetin 

e Shkupit, që gjithsej paraqet 81 njësi të vetëqeverisjes lokale (NJVL).15 Më tepër 

se një e treta nga këto NJVL (gjithsej 30, përfshirë edhe Qytetin e Shkupit) kanë 

obligim ligjor të mundësojnë përdorim zyrtar të një nga gjuhëve të bashkësive jo-

shumicë, ndërsa një NJVL atë e bën edhe pa obligimin e tillë. Kjo do të thotë se 

gjithsej 31 NJVL, përfshirë edhe qytetin e Shkupit, përdorin së paku një 

gjuhë të bashkësisë jo-shumicë si zyrtar.  

Në 27 nga 31 NJVL “shumë-gjuhësore” gjuha shqipe është në përdorim 

zyrtar, në pajtim me kornizën ligjore. Në ato 27 NJVL, bashkësia Shqiptare përbën 

më tepër se 20 % nga popullata. Disa nga këto NJVL (komunat Haraçinë, Bogovinë, 

Vrapçishtë, Zhelinë, Likovë, Saraj dhe Tearcë) kanë shumicë të konsiderueshme të 

qytetarëve të cilët janë pjesëtarë të bashkësisë Shqiptare etnike (afërsisht deri 

90% edhe më tepër). Një grup tjetër të NJVL kanë shumicë të Shqiptarëve (mbi 

50%), por janë të pranishme edhe bashkësi të tjera etnike. Raste të tilla janë 

komunat Bërvenicë, Gostivar, Dibër, Kërçovë, Strugë, Studeniçan, Tetovë dhe Çair. 

Në grupin e tretë të NJVL, Shqiptarët etnik paraqesin pakicë, por prapëseprapë 

përbëjnë më tepër se 20% nga popullata: Qyteti i Shkupit dhe komunat Butel, 

Dollnen, Zelenikovë, Jegunovc, Krushevë, Kumanovë, Petrovc, Sopishtë, Çashkë, 

Çuçer Sandevë dhe Shuto Orizarë.  

                                                 
14 Të dhënat e shfrytëzuara në këtë seksion janë marrë nga regjistrimi i fundit i mbajtur në 
Republikën e Maqedonisë (2002),  në pajtim me organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale 
nga viti 2004. Shih: Regjistrimi i popullatës, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë 
2002, sipas organizimit territorial nga viti 2004 (Libri XIII). Enti shtetëror i statistikës, Shkup, maj 
2005.    
15 Organizimi territorial i vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë është i rregulluar 
me Ligjin për organizimin territorial (Gazeta zyrtare nr. 55/2004 e datës 16.08.2004). 
Riorganizimi u realizua në disa faza. Në vitin 2004 numri i komunave u zvogëlua nga 123 në 
84, ndërsa në vitin 2013 ky numër në mënyrë shtesë u zvogëlua në 80 me inkorporimin e 4 
komunave më të vogla në Komunën e Kërçovës.  
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3 NJVL kanë obligim ligjor që të mundësojnë përdorim zyrtar të gjuhës 

turke, për shkak të përbërjes së vet etnike e cila përfshin edhe prani të më tepër 

se 20% të qytetarëve të cilët janë pjesëtarë  të bashkësisë Turke. Qendra e Zhupës 

dhe Pllasnica janë dy komuna të vogla sipas numrit të banorëve të cilat në kufijtë 

e tyre kanë shumicë të Turqve etnik (80,17% dhe 97,82%, në mënyrë përkatëse), 

ndërsa në Mavrovë dhe Rostushë pothuajse një e treta e popullatës është nga 

bashkësia etnike Turke. Përveç, kësaj, gjuha turke është e aplikuar si gjuhë 

zyrtare në 5 NJVL, pa marrë parasysh se bashkësia Turke paraqet më pak se 20% 

nga popullata. Ato NJVL janë komunat Vrapçishtë, Dollnen, Gostivar, Studeniçan 

dhe Çair.   

Serbët etnik përbëjnë 28,56% nga popullata në Komunën Çuçer Sandevë dhe me 

atë gjuha serbe është në përdorim zyrtar në këtë komunë. Në mënyrë shtesë, 

Këshilli në komunën Staro Nagoriçane e aplikoi gjuhën serbe në përdorim zyrtar 

në vitin 2010. Bashkësia Rome është bashkësi shumicë në Komunën Shuto Orizarë 

(60,60%) dhe me atë gjuha rome është në përdorim zyrtar në atë NJVL. Edhe 

gjuha serbe edhe gjuha rome janë aplikuar në punën e Këshillit të Komunës së 

Kumanovës, me vendim në vitin 2010. Gjuha vllahe është aplikuar në përdorim 

zyrtar në Komunën e Krushevës ku bashkësia Vllahe përbën 10,53% nga 

popullata, ndërsa gjuha boshnjake është aplikuar në Komunën Dollnen ku 

bashkësia etnike Boshnjake paraqet 17,54% nga popullata.   

Nga gjithsej 31 NJVL të cilat kanë aplikuar shumë-gjuhësi zyrtare, në 22 

përdoret një gjuhë i bashkësisë jo-shumicë si zyrtare, ndërsa në 7 përdoren 

dy gjuhë jo-shumicë, ndërsa në 2 NJVL madje përdoren tre gjuhë. Tabela 1 jep 

pasqyrë precize (gjendja nga prilli i vitit 2014) të të gjitha NJVL të cilat kanë 

politika shumë-gjuhësore, bashkë me gjuhët zyrtare dhe distribuimin etnik. 

Gjithsej 8 NJVL kanë aplikuar gjuhë të bashkësisë jo-shumicë e cila paraqet 

më pak se 20% nga popullata si gjuhë zyrtare. Dy nga këto 8 NJVL e kanë bërë 

atë në dy gjuhë (Dollnen në gjuhën turke dhe atë në vitin 2005 dhe Kumanova për 

gjuhën serbe dhe rome në Këshillin në vitin 2010). Përveç Dollnenit, Vrapçishtit 

(2006), Gostivarit (2009), Studeniçanit (2013) dhe Çairit (2013) e kanë aplikuar 

gjuhën turke në përdorim zyrtar. Përveç se në Kumanovë, gjuha serbe është e 

aplikuar edhe në Staro Nagoriçane (2010). Komuna Krushevë e përdor edhe 

gjuhën vllahe si gjuhë zyrtare nga viti 2006. Tabela 2 jep pasqyrë të të gjitha këtyre 
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rasteve të përdorimit zyrtar të gjuhëve të bashkësive të cilat përbëjnë nën 20% 

nga popullata. 

 

Tabela 1: NJVL në të cilat gjuhët jo-shumicë janë në përdorim zyrtar, përfshirë edhe gjuhën 
(Prill 2014) edhe përbërjen etnike (sipas Regjistrimit të vitit 2002). Gjuhët e shënuara me 
yll (*) janë shpallur si zyrtare me vendim të këshillave të NJVL. 
 

 
Njësia e vetëqeverisjes 
lokale  

Gjuhë jo-shumicë në 
përdorim zyrtar 

Përbërja etnike 

1 Qyteti i Shkupit Shqip 
MAQ: 66,75%, SHQ: 
20,49% 

2 Haraçinë Shqip 
SHQ: 93,81%, MAQ: 
5,14% 

3
3 

Bogovinë Shqip 
SHQ: 95,23%, TUR: 
4,08% 

4
4 

Bërvenicë Shqip 
SHQ: 61,62%, MAQ: 
37,52% 

5
5 

Butel Shqip 
MAQ: 62,25%, SHQ: 
25,19% 

6
6 

Vrapçishtë Shqip dhe Turqisht* 
SHQ: 83,08%, TUR: 
12,34%, MAQ: 4,10% 

7
7 

Gostivar Shqip dhe Turqisht * 
SHQ: 66,68%, MAQ: 
19,59%, TUR: 9,86% 

8
8 

Dibër Shqip 
SHQ: 58,07%, MAQ: 
20,01%, TUR: 13,73%  

9
9 

Dollnen 
Shqip, Turqisht * dhe 
Boshnjakisht* 

MAQ: 35,90%, SHQ: 
26,65%, TUR: 19,14%, 
BOSH: 17,54% 

1
10 

Zhelinë Shqip SHQ: 99,20% 

1
11 

Zelenikovë Shqip 
MAQ: 61,86%, SHQ: 
29,58% 

1
12 

Jegunovcë Shqip 
МАQ: 55,26%, SHQ: 
43,02% 
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1
13 

Kërçovë Shqip 
SHQ: 54,51%, MAQ: 
35,74%, TUR: 5,82%16 

1
14 

Krushevë Shqip dhe Vllahisht* 
MAQ: 62,79%, SHQ: 
21,31%, VLLEH: 
10,53%, 

1
15 

Kumanovë 
Shqip, Serbisht* dhe gjuhë 
Rome* 

MAQ: 60,43%, SHQ: 
25,87%, SERB: 8,59%, 
ROM: 4,03% 

1
16 

Likovë Shqip 
SHQ: 97,42%, SERB: 
1,37% 

1
17 

Mavrovë dhe Rostushë Turqisht 
MAQ: 50,46%, TUR: 
31,10%, SHQ: 17,21% 

1
18 

Petrovec Shqip 
MAQ: 51,44%, SHQ: 
22,86%, BOSH: 17,47% 

1
19 

Pllasnicë Turqisht TUR: 97,82% 

2
20 

Saraj Shqip 
SHQ: 91,53%, MAQ: 
3,89%, BOSH: 3,16% 

2
21 

Sopishtë Shqip 
MAQ: 60,18%, SHQ: 
34,34%, TUR: 4,30% 

2
22 

Staro Nagoriçan Serbisht* 
MAQ: 80,70%, SERB: 
19,13% 

2
23 

Strugë Shqip 
SHQ: 56,85%, MAQ: 
32,09%, TUR: 5,72% 

2
24 

Studeniçan Shqip dhe Turqisht * 
SHQ: 68,83%, TUR: 
19,05%, BOSH: 9,64% 

2
25 

Tearcë Shqip 
SHQ: 84,39%, MAQ: 
12,20%, TUR: 2,30% 

2
26 

Tetovë Shqip 
SHQ: 70,32%, MAQ: 
23,16% 

2
27 

Qendër e Zhupës Turqisht 
TUR: 80,17%, MAQ: 
12,49%, SHQ: 6,96% 

2
28 

Çair Shqip dhe Turqisht * 

SHQ: 57%, MAQ: 
24,13%, TUR: 6,95%, 
РОМ: 4,76%, BOSH: 
4,55% 

                                                 
16 Në mungesë të të dhënës zyrtare, përbërja etnike e Komunës së Kërçovës është marrë me 
grumbullimin e të dhënave nga komunat e mëparshme Kërçovë, Zajas, Vraneshticë, Drugovë 
dhe Osllomej. Këto pesë NJVL u bashkuan në NJVL unike, Komuna e Kërçovës, në vitin 2013.  
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2
29 

Çashkë Shqip 
MAQ: 57,28%, SHQ: 
35,23%, TUR: 5,10% 

3
30 

Çuçer Sandevë Serbisht dhe Shqip 
MAQ: 47,32%, SERB: 
28,56%, SHQ: 22,88% 

3
31 

Shuto Orizarë Rome dhe Shqip 
ROM: 60,60%, SHQ: 
30,32%, MAQ: 6,53% 

 

 

 
 
 
Tabela 2: NJVL të cilat  kanë aplikuar gjuhë të bashkësive jo-shumicë nën 20% në përdorim 
zyrtar, me gjuhët e aplikuara, data të vendimeve të këshillave, hyrje në fuqi të vendimeve 
dhe datë të caktuar për implementim (nëse është e caktuar një datë e tillë) 

 Njësia e 
vetëqeverisjes 
lokale 

Gjuhë jo-shumicë në 
përdorim zyrtar të 
bashkësive nën  20% 

Data e vendimit të 
këshillit / Hyrje në fuqi 
të vendimit / Data e 
implementimit 

11 Vrapçishtë Turqisht 28.12.2006 / 05.01.2007 

32 Dollnen Turqisht dhe Boshnjakisht 25.11.2005 / 03.12.2005 

33 Gostivar Turqisht 
15.07.2009 / 23.07.2009 
/ 01.01.2010 

44 Krushevë Vllahisht 30.05.2006 / 30.05.2006  

55 Kumanovë Serbisht dhe Rome 04.05.2010 / 06.05.2010 

66 Staro Nagoriçan Serbisht 17.05.2010 / 25.05.2010 

77 Studeniçan Turqisht 29.04.2013 / 29.04.2013 

88 Çair Turqisht 10.10.2013 / 17.10.2013 

 

Gjeografikisht, NJVL të cilat përdorin së paku një gjuhë jo-shumicë në përdorim 

zyrtar janë të vend lokacionin gjeografik të NJVL më tepër gjuhësore të 

Maqedonisë.       
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Harta 1: Gjuhë zyrtare në njësitë e vetëqeverisjes lokale 

 

 

Harta 2: Gjuhë zyrtare në njësitë e vetëqeverisjes lokale  në Qytetin e Shkupit 

 



IDSCS Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë 

 

 

 
28 

 

  

Të dhënat e prezantuara tregojnë se shumë-gjuhësia zyrtare në nivel lokal në 

Maqedoni, 31 nga gjithsej 81 NJVL implementojnë politika shumë-gjuhësore nuk 

është rast i pazakonshëm në Maqedoni. 31 nga gjithsej 81 NJVL zbatojnë politika 

shumë-gjuhësore, ndërsa në një të tretën nga këto NJVL si zyrtare përdorin më 

shumë se dy gjuhë të bashkësive jo-shumicë. Sipas regjistrimit nga viti, 832,184 

qytetarë nga Republika e Maqedonisë nga numri i përgjithshëm prej 

2,022,547 jetojnë në NJVL me më shumë se një gjuhë zyrtare (ose, e shprehur 

në përqindje: 41,14% nga të gjithë qytetarët).17 Shumica prej tyre janë Shqiptarë 

etnik, 478,551 ose 57,5%, ndërsa 236,659 qytetarë ose 28,44% janë Maqedonas 

etnik. Bashkësitë e tjera janë të përfaqësuara me numër më të vogël në këtë të 

projektuar “Maqedoni shumë-gjuhësore” (Turq 5,94%, Romë 3,53%, serbë 

1,85%, Vllahë 1,39% dhe Boshnjakë 0,25%).  

Këto përllogaritje tregojnë se politikat lokale gjuhësore kanë rëndësi për një 

numër të madhe të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Kjo buron nga vetë 

fakti që një numër i madh i qytetarëve jetojnë nën regjimin e “shumë-gjuhësisë 

zyrtare” në nivel lokal. Në pajtim me këtë, implementimi efektiv i politikave 

gjuhësore në pajtim me Nenin 7 Kushtetues dhe ligjet ka ndikesë mbi “mirëqenien 

e përgjithshme”, të shërbehemi me formulimin e Grin të prezantuar në Kapitullin 

I. Sipas këtij kuptimi, politikat gjuhësore kanë rëndësi për të gjithë, si për 

pjesëtarët e bashkësive jo-shumicë, ashtu edhe për pjesëtarët e bashkësisë 

shumicë në nivel kombëtar, bashkësisë Maqedonase. Implementimi joefikas i 

politikave gjuhësore mund ta ngarkojë administratën lokale dhe të transmetojë 

pasoja ndaj cilësisë së gjithëmbarshme të dhënies së shërbimeve për qytetarët, pa 

dallim të prapavijës së tyre etnike dhe linguistike. Në mënyrë plotësuese, zbatimi 

joefikas mund të paraqet edhe ngarkesë për buxhetet e NJVL të cilat sërish janë të 

rëndësishëm për të gjithë pa dallim të përkatësisë etnike. Si rrjedhojë, në këtë 

situatë i trajtojmë politikat gjuhësore si të rëndësishme për të gjithë,  e jo vetëm 

për ata të cilët u përkasin bashkësive jo-shumicë dhe jo vetëm për ato qytetarë 

gjuhët e të cilëve janë në përdorim zyrtar në nivel kombëtar ose në nivel lokal.       

                                                 
17 Qyteti i Shkupit është shmangur nga kjo përllogaritje, mirëpo janë të përfshira katër komunat 
“shumëgjuhësore” në kuadër të tij. Sipas regjistrimit të fundit në Qytetin e Shkupit jetojnë 
gjithsej 506,026 qytetarë. 
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TRENDËT NË ZBATIMIN E POLITIKAVE LOKALE GJUHËSORE 

Pas identifikimit të të gjitha NJVL të cilat shfrytëzojnë më shumë se një gjuhë në 

përdorim zyrtar, IDSCS u dërgoi pyetësor çdonjërës prej tyre, me përjashtim të 

Qytetit të Shkupit. Prapavija metodologjike e kësaj pjese të hulumtimit u 

prezantua në Hyrjen e këtij studimi të politikës publike. Në këtë nën-seksion do të 

prezantohen konkluzionet që janë nxjerrë nga pyetësorët të dërguar 17 NJVL, të 

përgjigjur nga zyrtarët e tyre.  

Në përgjithësi, hulumtimi zbuloi dallime të mëdha midis NJVL në lidhje me 

implementimin  e politikave lokale gjuhësore, duke i marrë parasysh pesë 

lëmenjtë të përdorimit të gjuhëve si pika referimi. Njëkohësisht, dallime të mëdha 

u zbuluan edhe në kuadër të vetë NJVL në pikëpamje të përdorimit zyrtar të 

gjuhëve të ndryshme. Konkluzat vijuese i pasqyrojnë gjetjet kryesore nga anketa 

e zbatuar: 

- Përdorimi i gjuhëve të bashkësive jo-shumicë në sesionet plenare të këshillave 

komunale tanimë është praktikë e vendosur mirë dhe e zakonshme. Shumica e 

NJVL  e posedojnë pajisjen e nevojshme për përkthim simuluan, në shumicën e 

rasteve të siguruar përmes donacioneve të huaja. Shumica e NJVL gjithashtu, kanë 

punësuar ose kanë angazhuar përkohësisht përkthyes për realizimin e 

përkthimeve simultane. Përkthimi i seancave të komisioneve është praktikë më 

pak e zakonshme, por nëse zbatohet, kjo bëhet në formë të përkthimit konsekutiv 

e jo të atij simultan.  

- Përkthimi me shkrim i dokumenteve zyrtare të këshillave në gjuhët e 

bashkësive jo-shumicë është praktikë e cila gjithashtu është e zakonshme në 

shumicën e NJVL. Mirëpo, jo të gjitha dokumentet përkthehen në të gjitha gjuhët 

zyrtare. Kjo posaçërisht është rast në NJVL më të vogla dhe më pak të zhvilluara. 

Rendi i ditës në seancat, si dhe Vendimet e këshillave janë dokumente të cilat më 

shpesh përkthehen në shumicën e NJVL.    

- Përdorim i radhës i shpeshtë i gjuhëve të bashkësive jo-shumicë, siç regjistroi 

anketa e IDSCS është të shkruarit në tabelat e ndërtesave dhe të pronës 

komunale. Madje edhe ato NJVL me resurse të kufizuara buxhetore arrijnë që në 

mënyrë konsekuente ta implementojnë këtë segment të politikës lokale 

gjuhësore.  
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- Në pikëpamje të botimit të fletushkave/gazetave Zyrtare të NJVL, IDSCS nuk 

arriti të gjejë rast në të cilin fletushka/gazeta Zyrtare është e publikuar në më 

tepër se dy gjuhë. Më shpesh, fletushkat/gazetat Zyrtare publikohen në gjuhën 

Maqedonase dhe Shqipe, ndërsa gjuhët e bashkësive “më të vogla” nuk përdoren 

në këtë pjesë të politikës gjuhësore.  

- Në raport me zbatimin e procesit të qasjes në informacionet me karakter 

publik, NJVL dallohen në praktikat. Disa NJVL e zbatojnë këtë proces në së paku 

dy gjuhë, ndërsa të tjerat lejojnë që kërkesat të parashtrohen në një gjuhë, mirëpo 

përgjigja jepet në gjuhë tjetër. Një numër më i vogël nga NJVL “shumë-gjuhësore” 

e organizojnë këtë proces vetëm në gjuhën Maqedonase. 

- Praktika ndryshon edhe në pikëpamje të informacioneve të cilat shpallen në 

tabelat e shpalljeve. Disa NJVL e bëjnë atë vetëm në gjuhë, ndërsa të tjera i 

shpallin informacionet në dy gjuhë. Një numër i vogël i NJVL e bëjnë atë në më 

shumë se dy gjuhë.   

- Shenjat rrugore janë kryesisht një-gjuhësore në NJVL më të vogla, NJVL më të 

mëdha dhe më të zhvilluara vendosin shenja rrugore në Maqedonisht dhe në 

gjuhët e tjera zyrtare. Prapëseprapë, edhe kjo pjesë e politikës gjuhësore nuk 

zbatohen gjithmonë në tërësi.  

- Komunikimi i qytetarëve me organet dhe trupat e NJVL është një nga sferat 

më pak të zhvilluara të përdorimit të gjuhëve të bashkësive jo-shumicë. 

Posaçërisht të bashkësitë “më të vogla”, ato që përbëjnë më pak se 20% nga 

popullata, në pjesën më të madhe të rasteve komunikimi nuk është i mundësuar 

në ato gjuhë, pa marrë se janë zyrtar në NJVL.  

- Komunikimi me shkrim është më shpesh është e mundësuar në dy gjuhë 

zyrtare, në atë Maqedonase si dhe në gjuhën e bashkësisë më të madhe jo-shumicë 

në NJVL. Kjo ndonjëherë është e kushtëzuar nga kompetencat gjuhësore të 

nëpunësve. Në ato NJVL në të cilat shumica nga qytetarët janë pjesëtarë të ndonjë 

bashkësie jo-shumicë, numri më i madh i nëpunësve janë kompetent në dy gjuhë 

dhe me atë komunikimi zbatohet në mënyrë më konsekuente. 

- Komunikimi gojor midis qytetarëve dhe NJVL rrallë është e zbatuar në mënyrë 

sistematike. Nëse nëpunësi konkret e flet gjuhën e bashkësisë jo-shumicë, si edhe 

qytetari, komunikimi gojor do të zbatohet. Nëse jo, komunikimi do të realizohet 
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në gjuhën në të cilën flet nëpunësi, e jo qytetari. Sipas rregullës, NJVL nuk 

punësojnë personel i cili do të kishte i ngarkuar me komunikimin gojor. 

- Komunikimi midis qytetarëve dhe ndërmarrjeve publike në kompetencë të 

NJVL gjithashtu rrallë ndodh në gjuhët e bashkësive jo-shumicë, edhe pse janë 

regjistruar përjashtime nga kjo rregull.  

- Asnjë nga NJVL të anketuara nuk kanë linjë (zë) buxhetore në buxhetet e 

tyre ose në llogaritë përfundimtare e cila i tregon qartë shpenzimet e shkaktuara 

nga politikat gjuhësore. Shumica nga personat e anketuar zyrtar nuk ishin në 

mundësi të japin vlerësim për implikacionet financiare të politikave lokale 

gjuhësore.  

- Sipas një rregulle, NJVL më të mëdha dhe më të pasura me resurse financiare 

punësojnë personel profesional, përkthyes dhe shpjegues. Gjithashtu, sipas një 

rregulle, NJVL më të vogla dhe të kufizuara me resurse kryesisht e shfrytëzojnë 

personelin tanimë ekzistues për realizimin përkthimeve. Angazhimi i 

bashkëpunëtorëve të jashtëm për kryerjen e përkthimeve nuk është dukuri e 

zakonshme, pa marrë parasysh se ekzistojnë edhe raste të tilla në NJVL të 

caktuara. 

- Numri i kuadrit profesional i cili bën përkthime ndryshon nëpër NJVL. Disa nga 

NJVL më të mëdha punësojnë deri katër (4) përkthyes. Shumica nga NJVL më të 

vogla punësojnë një (1) përkthyes ose madje asnjë. Asnjë NJVL nuk ka njësi 

konkrete (Sektor) e cila do të kishte qenë e obliguar në një mënyrë specifike e 

obliguar vetëm për përkthime dhe shpjegime.    

Në raport me këto konkluza, me rëndësi është të theksohet se edhe shembujt e 

suksesshëm dhe pozitiv si dhe edhe problemet më të shpeshta në mënyrë të denjë 

do të prezantohen në Kapitullin IV të ardhshëm i cili do të prezantojë gjashtë 

studime të rastit të implementimit të politikave lokale gjuhësore ndaj bashkësive 

jo-shumicë. 
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GJETJE DHE KONKLUZA KYÇE: 

1. Gjithsej 31 NJVL, përfshirë edhe Qytetin e Shkupit implementojnë 

politika shumë-gjuhësore lokale. 8 prej tyre kanë aplikuar ndonjë nga 

gjuhët e bashkësive “më të vogla” në përdorim zyrtar.  

2. 22 nga 31 NJVL përdorin një gjuhë joshumicë në përdorim zyrtar, 7 

NJVL përdorin, ndërsa 2 NJVL përdorin tre.   

4. 832,184 qytetarë jetojnë në NJVL  me më tepër se një gjuhë zyrtare. 

Shumica prej tyre janë Shqiptarë etnik, ndërsa një e treta janë 

Maqedonas etnik.  

5. Përdorimi i gjuhëve joshumicë është e implementuar në mënyrë më 

konsekuente në Këshillat e NJVL dhe gjatë të shkruarit në tabelat e 

ndërtesave dhe pronës të NJVL.  

6. Komunikimi midis qytetarëve dhe NJVL, si dhe midis qytetarëve dhe 

ndërmarrjeve publike në gjuhët joshumicë është më pak e zhvilluar, 

posaçërisht në raport me bashkësitë “më të vogla”.   

7. Madje asnjë NJVL nuk ka linjë konkrete buxhetore për politikë 

gjuhësore, ndërsa shpenzimet nuk përllogariten në mënyrë sistematike.  

8. NJVL  më të mëdha punësojnë personel profesional për përkthime 

dhe shpjegime, ndërsa më të voglat këtë e bëjnë rrallë. Aktivitetet 

përkthyese ndonjë herë realizohen nga personeli tanimë ekzistues i cili 

nuk është i specializuar për përkthime.   
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IV. STUDIME TË RASTIT: GJASHTË SHEMBUJ 

TË ZBATIMIT TË POLITIKAVE LOKALE 

GJUHËSORE 

Në këtë kapitull do të prezantohet gjendja në gjashtë NJVL të hulumtuara: Qyteti i 

Shkupit (si NJVL më e madhe dhe më e zhvilluar me “status të veçantë”), Komuna 

e Kumanovës (komuna më e madhe sipas numrit të popullatës dhe NJVL e cila 

implementon model specifik të politikës gjuhësore ndaj bashkësive “më të vogla 

“jo-shumicë”), Komuna e Gostivarit (NJVL e cila zbaton tre gjuhë në përdorim 

zyrtar dhe një nga NJVL më të zhvilluara në zbatimin e politikave gjuhësore), 

Studeniçani (NJVL rurale e cila para do kohësh aplikoi gjuhë të tretë në përdorim 

zyrtar) dhe Dollneni (NJVL e vogël rurale e cila formalisht zbaton katër gjuhë në  

përdorim zyrtar). Kriteret për selektim të këtyre gjashtë NJVL për nevojat e 

hulumtimit u prezantuan në Hyrjen e këtij dokumenti. Këto gjashtë studime të 

rastit tregojnë se modeli specifik i politikës gjuhësore mund të implementohen në 

pajtim me kontekstin dhe nevojat e çdo NJVL. Kjo mundësi rrjedh nga karakteri i 

kornizës ligjore e cila ishte e prezantuar në seksion të veçantë.     

QYTETI I SHKUPIT 

Qyteti i Shkupit është NJVL me “status të veçantë” në sistemin e Maqedonisë të 

vetëqeverisjes lokale. Në Qytetin e Shkupit, i cili paraqet njësi të veçantë 

administrative, janë inkorporuar dhjetë komuna: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, 

Gjorçe Petrov, Karposh, Kisella Vodë, Saraj, Qendër dhe Shuto Orizarë. Komunat e 

Qytetit të Shkupit i realizojnë kompetencat e veta sipas parimit të subsidijaritetit 

me kompetencat e Qytetit të Shkupit.  

Qyteti i Shkupit ka obligim ligjor të mundësojë përdorim zyrtar të gjuhës Shqipe 

në institucionet e veta, ndërmarrjet publike  dhe çështjet e tjera në kompetencën 

e  tij. Bashkësia Shqiptare përbën 20,49% të popullatës dhe me atë e ka të 

garantuar përdorimin zyrtar të gjuhës, në pajtim me kornizën ligjore. Shumica e 

qytetarëve në Qytetin e Shkupit janë Maqedonas etnik (66,75%), përderisa 

bashkësitë e tjera përbëjnë pjesë më të vogël të popullatës: Romë 4,63%, Serbë 

2,82%, Turq 1,7% dhe Boshnjakë 1,5%. Popullata e përgjithshme e Qytetit të 

Shkupit është 506,026 qytetarë.  



IDSCS Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë 

 

 

 
34 

 

  

Përdorimi i gjuhës Shqipe në Këshillin e Qytetit të Shkupit është zbatuar përmes 

përkthimit simultan në seancat e Këshillit dhe përkthim konsekutiv në seancat e 

komisioneve. Vendimet e Këshillit, strategjitë, planet aksionare, Rregullorja e 

punës, proces verbalet dhe dokumentet e tjera me shkrim botohen në dy gjuhë, 

Maqedonisht dhe Shqip, në formë të përkthimit konsekutiv me shkrim.  

Zëdhënësi zyrtar i Qytetit të Shkupit dhe Statuti i Qytetit të Shkupit publikohen në 

Maqedonisht dhe Shqip në formë të përkthimit konsekutiv me shkrim. 

Lajmërimet publike në tabelën për lajmërime të Qytetit të Shkupit, si dhe 

lajmërimet në gazetat kryesisht shpallen në të gjuhët. Gazeta e Qytetit të Shkupit, 

broshurat e shtypura dhe materialet e tjera promovues dhe informative kryesisht 

botohen në dy gjuhë. Ueb-faqja e Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk) është në 

dispozicionin në Maqedonisht, Shqip dhe Anglisht.  

Mbishkrimet në tabelat në zyrat e Qytetit të Shkupit janë dygjuhësore, si dhe 

numri më i madh i tabelave në institucionet publike dhe ndërmarrjet publike të 

cilat janë nën kompetencën e Qytetit të Shkupit.  

Komunikim me shkrim midis qytetarëve dhe organeve dhe trupave të Qytetit të 

Shkupit më shpesh zbatohet në Maqedonisht dhe Shqip. Komunikimi gojor 

gjithashtu është i mundur në të dy gjuhët, por për këtë qytetari duhet jo-formalisht 

të shpreh kërkesë. Informacionet me karakter publik mund të kërkohen dhe të 

merren në njërin nga dy gjuhët.18   

Të gjitha aktivitetet përkthyese dhe sqaruese në Qytetin e Shkupit janë në 

kompetencat e Seksionin për punë profesionale dhe profesionale-administrative 

në Sektorin për punë të përgjithshme. Për momentin, katër (4) të punësuar i 

realizojnë obligimet e përkthimit dhe të shpjegimit. Këto nëpunës kryesisht 

punojnë në përkthime të dokumenteve për Kryetarin e Qytetit, Këshillin dhe 

komisionet (përkthim me shkrim dhe shpjegim gojor), ueb-faqen, Fletushkën 

zyrtare e kështu me radhë, por kyçen edhe në përkthimin gojor dhe shpjegimin në 

komunikimin me qytetarët. IDSCS mbajti takime me udhëheqësin e Sektorin për 

punë të përgjithshme. Përshtypja dominonte ishte se resurset momentale 

                                                 
18 Informacioni për përdorimin e gjuhës shqipe në administratën e qytetit, ndërmarrjet publike, 
institucionet arsimore dhe kulturore themelues i të cilave është Qyteti i Shkupit. Shkup, shkurt 
2011. 

http://www.skopje.gov.mk/
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njerëzore janë përkatëse për ti mbuluar nevojat e përkthimit dhe se të gjitha 

aktivitetet në këtë pjesë zhvillohen pa ngecje të veçanta.  

Në sajë të Informacionit nga viti 2011 (fusnota 18), të përgatitur nga Sektori për 

punë të përgjithshme dhe të miratuar nga Qyteti i Shkupit, vetëm dy nga shtatë 

ndërmarrjet publike në kompetencë të Qytetit kanë punësuar përkthyes të vet 

(“Higjiena komunale” dhe “Drislla”). Prapëseprapë, të shtatë ndërmarrjet publike  

e implementojnë “dygjuhësinë”, më shpesh përmes angazhimit të 

bashkëpunëtorëve të jashtëm.  

KOMUNA E KUMANOVËS    

Komuna e Kumanovës është komuna më e madhe në Maqedoni sipas numrit të 

banorëve. Është e vendosur në pjesën veriore të Republikës së Maqedonisë. Me 

gjithsej 105,484 banorë, në kufijtë e saj janë të vendosura disa bashkësi etnike. 

Pjesa më e madhe e popullatës janë Maqedonas etnik (60,43%), ndërsa një e 

katërta e popullatës së përgjithshme janë Shqiptarë etnik (25,87%). 8,59% nga 

qytetarët janë Serb etnik, ndërsa 4,03% Romë. Nga viti 2010, Komuna e 

Kumanovës krahas përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, i aplikoi edhe gjuhën serbe 

dhe rome në përdorim në Këshillin komunal.   

Më 4 maj të vitit 2010, Këshilli i Komunës së Kumanovës e miratoi vendimin për 

përdorim të gjuhës serbe dhe rome në punën e Komunës së Kumanovës19. 

Paraprakisht, vetëm gjuha shqipe është vënë në përdorim zyrtar dhe në barazi 

formale me gjuhën Maqedonase.  

Përdorimi i gjuhës shqipe, serbe dhe rome në Këshillin realizohet përmes 

përkthimit simultan në seancat plenare dhe përkthim konsekutiv në seancat e 

komisioneve. Komuna disponon pajisje të nevojshme për përkthim simultan në 

tre gjuhë (tre kabina për përkthyes dhe numër të mjaftueshëm të kufjeve). Të 

gjitha dokumentet e shkruara në kuadër të Këshillit, siç janë strategjitë, planet 

aksionare, Rregullorja e punës, proces-verbalet nga seancat e kështu me radhë, 

shpallen vetëm në Maqedonisht dhe Shqip në dokumente/publikime të veçanta.  

                                                 
19 Vendim për përdorim të gjuhës serbe dhe rome në punën e Këshillit të Kumanovës. Gazeta 
zyrtare e Komunës së Kumanovës nr. 8, 6 maj 2010. 
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Fletushka zyrtare e Komunës së Kumanovës botohet vetëm në Maqedonisht dhe 

Shqip dhe kjo në dy publikime të veçanta. Lajmërimet publike në tabelën e 

shpalljeve kryesisht botohen në të dy gjuhet. Ueb-faqja e komunës 

(www.kumanovo.gov.mk) është e qasshme në Maqedonisht dhe në Shqip. 

Prapëseprapë, ueb-faqja përmban më pak informacione në Shqip se sa në 

Maqedonisht. 

Mbishkrimet në tabelat në zyrat e komunës janë dygjuhësore, si dhe shumica e 

mbishkrimeve në institucionet dhe ndërmarrjet publike në kompetencë të 

komunës.   

Komunikimi me shkrim midis qytetarëve dhe organeve dhe trupave komunale 

kryesish realizohen në maqedonisht. Prapëseprapë, ka edhe kërkesa të 

kohëpaskohshme nga vetë qytetarët për komunikim në gjuhën shqipe, Në situata 

të tilla, nëpunësit nga përkatësia etnike Shqiptare e ndihmojnë komunikimin. 

Nëpunësi i intervistuar nga Seksioni për informim dhe marrëdhënie me opinionin 

me karakter publik deklaroi se nuk është praktikë të pranohen kërkesa për qasje 

në informacionet me karakter publik në Shqip, kështu që formularin e përshkruar 

qytetarët e kanë vetëm në gjuhën Maqedonase.   

Për momentin, të gjitha aktivitetet përkthyese dhe shpjeguese maqedonisht-shqip 

në komunën realizohen nga dy (2) nëpunës, të punësuar me orar të plotë të punës 

në Seksionin për përkrahje të Këshillit. Përkthyesit në Serbisht dhe në gjuhën 

Rome rekrutohen sipas nevojës nga radhët e bashkëpunëtorëve të jashtëm. 

Rregullorja për sistematizimin e pozitave punuese në administratën Komunale të 

Komunës së Kumanovës (2010)20 parashikon gjithsej tetë (8) pozita punuese për 

përkthim, përkthim simultan dhe lekturë. Siç është e theksuar në Rregulloren, 

nëpunësit e këtyre pozitave punuese duhet të posedojnë njohuri të shkëlqyer të 

gjuhës Maqedonase dhe Shqipe, si dhe gjuhet e bashkësive të tjera në Komunën. 

Sipas kësaj, pozitat punuese nuk dallojnë në bazë të kompetencës gjuhësore të të 

punësuarit.  

                                                 
20 Rregullore për sistematizimin pozitave punuese në administratën Komunale në Komunën e 
Kumanovës, Gazeta zyrtare e Komunës së Kumanovës, nr. 9, 2 prill i vitit  2010.   

http://www.kumanovo.gov.mk/
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KOMUNA E GOSTIVARIT 

Gostivari është komunë në pjesën veri-perëndimore të Maqedonisë, ku 

Maqedonasit etnik paraqesin pakicë (19,59%). Shumica e popullatës në komunën 

janë Shqiptarë (66,68%), ndërsa numër i konsiderueshëm janë pjesëtarë të 

bashkësisë etnike Turke (9,86%). Popullata e përgjithshme në komunën është 

81,042 banorë.  

Në vitin 2009, Këshilli komunal vendosi në mënyrë pozitive për vënien e gjuhës 

Turke në përdorim zyrtar. Vendimi përshkruan “status të barabartë të gjuhës 

maqedonase, shqipe dhe turke dhe alfabetit të tyre dhe të drejta të barabarta për 

përdorimin e tyre në organet e komunës së Gostivarit”21, si dhe përdorim në 

ndërmarrjet publike në kompetencë të komunës. Me vendimin e tillë, Komuna e 

Gostivarit aplikoi një model posaçërisht të avancuar në raport me përdorimin e 

gjuhëve të bashkësive “më të vogla” në nivel lokal.  

Prapëseprapë, zbatimi në terren nuk është gjithmonë konzistent në pikëpamje të 

përdorimit të njëjtë të të tria gjuhëve. Seancat e Këshillit komunal mbahet në të 

tria gjuhët, dhe është siguruar përkthim simultan. Komuna disponon pajisje të vet 

për realizimin e përkthimit simultan. Dokumentet me shkrim të Këshilli të 

Komunës Gostivar botohen vetëm në Maqedonisht dhe Shqip, me përjashtim të 

Rendit të ditës të mbledhjeve të cilat shtypen në të tri gjuhët. 

Gazeta zyrtare e Komunës së Gostivarit publikohet vetëm në Maqedonisht dhe 

Shqip dhe atë në formë të faqes së ndarë. Ueb-faqja e komunës 

(www.gostivari.gov.mk) gjithashtu është e qasshme në të tria gjuhët. Mbishkrimet 

në tabelat e vendosur na zyrat komunale janë në tria gjuhë, si dhe mbishkrimet në 

institucionet dhe ndërmarrjet publike.  

Komunikimi me shkrim midis qytetarëve dhe organeve e trupave të komunës 

kryesisht realizohet në Maqedonisht dhe në Shqip, por nëse qytetari dorëzon 

ndonjë dokument në gjuhën turke, ky dokument procesuohet, ndërsa përgjigja 

gjithmonë kthehet vetëm në Maqedonisht dhe Shqip.  

                                                 
21 Vendim për përdorim të gjuhëve në komunën Gostivar. Gazeta zyrtare e komunës Gostivar 
nr. 7/2009 e datës 15 korrik 2009.  

http://www.gostivari.gov.mk/
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Një zhvillim interesant në Komunën e Gostivarit është ajo që ndërmarrjet publike 

në kompetencë të komunës i shfrytëzojnë të tria gjuhët në komunikim me 

qytetarët. Faturat për pagesën komunale, për shembull, mund tu dërgohen 

qytetarëve në të tria gjuhët.   

Të gjitha aktivitetet përkthyese dhe shpjeguese në komunën për momentin 

realizohen nga gjithsej tre (3) përkthyes për të tria gjuhët. Dy (2) prej tyre janë të 

obliguar për përkthimet maqedonisht-shqip, ndërsa një (1) për përkthimet në 

gjuhën turke. Aktivitetet e përkthimit hyjnë në kompetencë të Seksionit për 

përkrahje informatike dhe punë të përgjithshme në kuadër të Sektorit për punë 

juridike, të përgjithshme dhe organizative. Në Rregulloren për sistematizim të 

vendeve të punës në administratën komunale në Komunën Gostivar (2013)22, një (1) 

pozitë punuese është paraparë për përkthyes maqedonisht-shqip dhe një (1) për 

maqedonisht-turqisht. Gjatë takimeve të mbajtura me persona zyrtar në komunën 

u konkludua se personeli aktual që mban përgjegjësinë për përkthim dhe 

shpjegim është përkatës që të gjitha aktivitetet të zbatohen pa ngecje dhe 

probleme të konsiderueshme.    

KOMUNA E ÇAIRIT   

Komuna e Çairit është njëra nga dhjetë komunat në kuadër të Shkupit sipas 

popullatës. Me 64,733 banorë është njëra nga NJVL më të mëdha në Qytetin e 

Shkupit sipas numrit të popullatës. Në këtë komunë janë të vendosura disa 

bashkësi etnike – Shqiptarët etnik paraqesin shumicë (57%), ndërsa Maqedonasit 

etnik janë të përfaqësuar me diçka më pak se një të katërtën (24,13%). Turqit 

etnik (6,95%), Romët (4,76%) dhe Boshnjakët  (4,55%) gjithashtu paraqesin 

pjesë të konsiderueshme nga popullata si përfaqësues të bashkësive më të “vogla 

etnike”.  

Komuna Çair është e themeluar për herë të parë në vitin 2005, pas ndarjes së 

fundit territoriale të vetëqeverisjes lokale. Për shkak të përbërjes së vet të 

popullatës, komuna ka obligim të mundësojë përdorim zyrtar të gjuhës shqipe. 

Nga viti 2013, me vendim të Këshillit, Komuna Çair e aplikoi edhe gjuhën turke në 

                                                 
22 Rregullore për sistematizim të vendeve të punës në administratën komunale të Komunës 
Gostivar, Fletushka zyrtare e Komunës Gostivar, nr. 08/2013 e datës 8 nëntor të vitit 2013.  
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përdorim zyrtar si gjuhë e tretë zyrtare në komunën.23 Me këtë, Çairi u bë një nga 

komunat në të cilat shfrytëzohen tre gjuhë zyrtare dhe edhe një komunë në të cilën 

gjuha turke përdoret në të gjitha lëmenjtë e përdorimit, në mënyrë të barabartë 

me maqedonishten dhe shqipen.   

Në kohën e përpilimit të këtij studimi, implementimi i gjuhës turke në përdorim 

zyrtar fillon të realizohen në mënyrë të ngadalshme. Deri në këtë moment, vetëm 

mbishkrimet në tabelat e zyrave komunale janë tregjuhësore, siç është edhe vula 

dhe  vula e protokollit të komunës. Të gjitha lëmenjtë e tjera të përdorimit në 

Komunën Çair zbatohet në dy gjuhë.  

Komuna posedon pajisje për përkthim simultan vetëm në dy gjuhë - maqedonisht 

dhe shqip. Përkthimi konsekutiv në komisionet e Këshillit është gjithashtu i 

mundësuar vetëm në maqedonisht dhe shqip. Në të njëjtën kohë, të gjitha 

dokumentet e ndërlidhura me punën e Këshillit publikohen në dy gjuhë. Si dhe 

fletushka Zyrtare dhe Statuti, në formë të faqes së ndarë. Ueb-faqja e komunës 

(www.cair.gov.mk) momentalisht është në dispozicion vetëm në gjuhën shqipe, 

pa marrë parasysh se është vendosur vend në rrjet për versionin në maqedonisht.  

Komunikimi me shkrim midis qytetarëve dhe organeve e trupave të Komunës Çair 

realizohet në dy gjuhë, në maqedonisht dhe shqip. Informacionet me karakter 

publik mund të kërkohen dhe të merren në të dy gjuhët.  

Të gjitha aktivitetet përkthyese dhe shpjeguese në Komunën Çair realizohen nga 

katër (4) të punësuar të obliguar për përkthime Maqedonisht-Shqip. Dy (2) prej 

tyre janë të kyçur vetëm në përkthimet që kanë të bëjnë me punën e Këshillit të 

Këshillit të komunës.  

                                                 
23 Komuna Çair e ndryshoi Statutin e vet për ta aplikuar gjuhën turke në 
përdorim zyrtar. Kjo procedurë u zbatua në dy faza: në të parën, Këshilli solli vendim 
për përkrahje të iniciativës të Kryetarit të komunës për aplikimin e gjuhës turke në përdorim 
zyrtar në seancën të mbajtur më 26 shtator të vitit 2013; ndërsa në fazën e dytë u miratuan 
ndryshimet statutore në seancën e mbajtur më 10 tetor të vitit 2013. Shih: Fletushka zyrtare e 
Komunës Çair, nr. 14/2013 e datës 3 tetor 2013 dhe Fletushka zyrtare e Komunës Çair, nr. 
15/2013 e datës 17 nëntor 2013.  

http://www.cair.gov.mk/
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KOMUNA E STUDENIÇANIT  

Studeniçani është komunë e vogël rurale në pjesën veriore të Maqedonisë, 

kryesisht e banuar me pjesëtarë të bashkësisë etnike shqiptare. Nga gjithsej 

17,246 banorë, 68,38% janë Shqiptarë etnik, ndërsa 19,05% janë Turq etnik. 

Bashkësia e tretë sipas madhësisë është ajo Boshnjake, e cila përbën 9,64% nga 

popullata. Për shkak të përbërjes së popullatës, Komuna e Studeniçanit ka obligim 

të mundësojë përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, ndërsa nga vitit 2013 Këshilli 

vendosi pozitivisht edhe në iniciativën për përdorim zyrtar të gjuhës turke.24  

Ngjashëm si dhe në Komunën Çair, përdorimi zyrtar i gjuhës turke në Komunën e 

Studeniçanit fillon të zbatohet në mënyrë të ngadalshme. Për momentin, vetëm 

mbishkrimet në tabelat në zyrat komunale janë tregjuhësore dhe siç vuri në pah 

nëpunësi i intervistuar, komunikimi gojor midis qytetarëve dhe organet komunale 

realizohet edhe në turqisht, përveç se në maqedonisht dhe shqip. Nëpunësi i 

intervistuar gjithashtu vuri në pah se procesi i qasjes në informacionet me 

karakter publik mund të realizohet në të tria gjuhët.    

Të gjitha lëmitë e tjera të shqyrtuara zbatohen në dy gjuhë. Komuna posedon 

pajisje për përkthim simultan të seancave të Këshillit (maqedonisht-shqip). Të 

gjitha dokumentet me shkrim që kanë të bëjnë me punën e Këshillit gjithashtu janë 

të qasshme në të dy gjuhët.  

Fletushka Zyrtare e Komunës së Studeniçanit publikohet në maqedonisht dhe 

shqip në formë të faqes së ndarë. Statuti është gjithashtu në dispozicion në dy 

gjuhë. Lajmërimet publike në tabelën e shpalljeve shkruhen në maqedonisht dhe 

shqip, ndërsa një pjesë e madhe e përmbajtjes së ueb-faqes 

(http://studenicani.gov.mk/) gjithashtu është e qasshme në të gjuhët.  

Komunikimi me shkrim midis qytetarëve dhe organeve e trupave të Komunës 

Studeniçan realizohet në dy gjuhë, në maqedonisht dhe shqip, ndërsa komunikimi 

mund të realizohet edhe në turqisht, në sajë të kërkesës joformale të qytetarit. 

                                                 
24 Vendimi u miratua më 29 prill të vitit 2013. Shih: Vendim, Gjuha turke gjuhë zyrtare në 
Komunën e Studeniçanit, Këshilli i Komunës së Studeniçanit, nr. 07-337/03 e datës 29 prill të 
vitit 2013 

http://studenicani.gov.mk/
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Informacionet me karakter publik mund të kërkohen dhe të merren në të tre 

gjuhët.  

Si komunë e vogël rurale me resurse të kufizuara financiare, Studeniçani deri tani 

nuk ka qenë në mundësi të punësojë përkthyes profesionist. Të gjitha aktivitetet e 

përkthimit dhe të shpjegimit realizohen nga nëpunësit ekzistues të komunës të 

cilët në mënyrë të rrjedhshme i flasin të dy gjuhët. Në praktikë, nëpunësit i 

përgatisin dokumentet në dy gjuhë si pjesë e obligimeve të tyre të përditshme 

punuese. Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në administratën 

komunale të Komunës së Studeniçanit (2012)25  parashikon një (1) pozitë punuese 

për përkthyes maqedonisht-shqip e cila ende nuk është e plotësuar.    

KOMUNA E DOLLNENIT 

Dollneni, njëlloj si Studeniçani, është komunë e vogël rurale në pjesën 

Perëndimore të Maqedonisë, e cila karakterizohet me diverzitet të lartë etnik dhe 

linguistik. Në kufijtë komunal bashkëjetojnë katër bashkësi të mëdha etnike 

(relativisht me popullatën e përgjithshme). Nga gjithsej 13,568 banorë, 35.90% 

janë maqedonas etnik, 25,65% janë shqiptar etnik, 19,14% janë turq etnik dhe 

17,54% janë pjesëtarë të bashkësisë etnike boshnjake. Me përbërje të tillë të 

popullatës, gjuha shqipe ka status të gjuhës zyrtare në komunën, ndërsa bashkësia 

turke dhe boshnjake sipas numrit për pak nuk arrijnë ti përmbushin kriteret 

ligjore për përdorim zyrtar të gjuhëve të tyre. Prapëseprapë, Këshilli i Komunës 

së Dollnenit në vitin 2005 vendosi pozitivisht për përdorimin zyrtar të gjuhës 

turke dhe boshnjake dhe me këtë u bë e vetmja NJVL në Maqedoni me katër gjuhë 

zyrtare (pamë paraprakisht se Kumanova përdor katër gjuhë, por vetëm në punën 

e Këshillit). Në vitin 2005, Komuna e Dollnenit e ndryshoi Statutin e vet për ta 

mundësuar përdorimin zyrtar të gjuhës turke dhe boshnjake.26        

Në sajë të pyetësorit, si dhe sipas intervistës me personin zyrtar nga Komuna e 

Dollnenit, përdorimi i gjuhës turke dhe boshnjake është i kufizuar vetëm në 

mbishkrimet në tabelat të zyrave komunale. Të gjitha sferat e tjera të përdorimit 

                                                 
25 Rregullore për sistematizim të vendeve të punës në administratën komunale të Komunës së 
Studeniçanit, Këshilli i Komunës së Studeniçanit, nr. 08-649/1, 16. gusht 2012.  
26 Vendim për ndryshim dhe plotësim të Statutit të Komunës së Dollnenit, Këshilli i Komunës 
së Dollnenit, nr. 07-713/2, të datës 25 nëntor i vitit 2005.  
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të gjuhës realizohen në mënyrë dygjuhësore, me disa mos-konsekuenca të 

regjistruara. 

Seancat e Këshillit mbahen në maqedonisht dhe shqip, ndërsa komuna e posedon 

pajisjen e nevojshme për përkthim simultan. Përkthimi me shkrim i ndërlidhur 

me punën e Këshillit gjithashtu kryesisht zbatohet në të dy gjuhët. 

Fletushka zyrtare e Komunës së Dollnenit publikohet në maqedonisht dhe shqip 

në dy publikime të veçanta. Lajmërimet publike në tabelën e shpalljeve shkruhen 

vetëm në maqedonisht (http://www.opstinadolneni.gov.mk/) është në 

dispozicion në gjuhën maqedonase, shqipe dhe anglishte.  

Komunikimi me shkrim midis qytetarëve dhe organeve e trupave të Komunës 

kryesisht realizohet në maqedonisht, ndërsa komunikimi gojor realizohet në 

maqedonisht dhe shqip. Informacionet me karakter publik mund të kërkohen dhe 

të merren në maqedonisht dhe shqip. 

Të gjitha aktivitetet përkthyese dhe shpjeguese nga maqedonisht në shqip dhe 

anasjelltas realizohen nga një (1) të punësuar i cili është pjesë e Seksionit për 

veprimtari juridike, shoqërore dhe publike. Në Rregulloren për sistematizim të 

vendeve të punës në administratën komunale të Komës së Dollnenit (2013)27 është 

paraparë një (1) pozitë punuese për përkthyes maqedonisht-shqip.  

  

                                                 
27 Rregullore për sistematizim të vendeve të punës në administratës komunale të Komunës së 
Dollnenit, Këshilli i Komunës së Dollnenit, nr. 01-1230/1, të datës 11 shtator të vitit 2013. 

http://www.opstinadolneni.gov.mk/
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GJETJE DHE KONKLUZA KYÇE: 

1. Qyteti i Shkupit dhe Komuna e Gostivarit janë NJVL më të avancuara në 

pikëpamje të implementimit të politikave lokale gjuhësore.   

2. Kumanova dhe Gostivarit implementojnë modele të kundërta në raport me 

përdorimin e gjuhëve të bashkësive “më të vogla”. Modeli i Kumanovës, 

kushtimisht, është “minimalist” dhe e kufizon përdorimin vetëm në punën e 

Këshillit, ndërsa modeli i Gostivarit është “maksimalist” dhe përshkruan 

barazi në përdorimin e gjuhës turke bashkë me atë maqedonase dhe shqipe.  

3. Në Çair dhe Studeniçan para do kohësh është implementuar gjuhë e tretë 

në përdorim zyrtar (gjuha turke), ndërsa zbatimi fillon të realizohet ngadalë.  

4. Nga të gjashtë studimet e rastit vetëm Studeniçani ende nuk ka punësuar 

asnjë përkthyes.  

5. Implementimi i politikave lokale gjuhësore është më mos-koekzistente në 

NJVL me resurse të kufizuara financiare, siç janë Studeniçani dhe Dollneni.  

6. Të njëjtat sfera të përdorimit implementohen në mënyrë të ndryshme në 

NJVL. Për shembull, përkthimi me shkrim të dokumenteve zyrtare mund të 

publikohet në formë të faqes së ndarë, përkthim konsekutiv me shkrim ose në 

publikime të veçanta njëgjuhësore. 

7. Në mënyrë të ngjashme, zbatimi i përdorimit zyrtar të gjuhëve të ndryshme 

mund të varrojë edhe në kuadër të NJVL të njëjtë, madje edhe nëse është e 

paraparë barazi formale. Madje edhe NJVL më e avancuar, Gostivari, nuk arrin 

në praktikë të mundësojë trajtim të barabartë të të tria gjuhëve zyrtare.   
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V. KONKLUZA DHE REKOMANDIME 

Kapitulli i fundit i këtij studimi të politikës publike i rezymon konkluzat kryesore 

nga seksionet paraprake dhe në bazë të tyre, nxjerr konkluza për palët e ndryshme 

të prekura në nivel kombëtar dhe lokal për ta përkrahur implementimin më 

efektiv të politikave lokale gjuhësore. Konkluzat dhe rekomandimet janë të ndara 

në pesë tërësi tematike. Përgjithësisht, dokumenti rekomandon vendimmarrje më 

inkluzive dhe më të reflektuar në nivel lokal (kjo deri diku mund të iniciohet 

përmes kornizës më të sistematizuar ligjore), informim më të mirë të 

shfrytëzuesve të politikave lokale gjuhësore (qytetarët), riorganizim të caktuar të 

aktiviteteve të përkthimit në NJVL më të avancuara dhe përcjellje më të mirë të 

implementimit, më tepër përkrahje nga pushteti qendror drejt NJVL më të vogla 

dhe të kufizuara me resurse financiare, si dhe monitorim më të mirë dhe 

planifikim strategjik të procesit në nivel qendror.    

MIRATIMI I VENDIMEVE PËR POLITIKAT LOKALE GJUHËSORE 

Konkluza #1: Korniza ligjore për përdorim zyrtar të gjuhëve të bashkësive jo-

shumicë është e përcaktuar përmes Amendamentit V Kushtetues për nenin 7, si 

dhe përmes të ashtuquajturit “Ligj për gjuhët” nga viti 2008. Prapëseprapë, 

korniza ligjore nuk arrin në mënyrë precize ti definojë të gjitha lëmitë e përdorimit 

të gjuhëve në nivel lokal. Gjendja e këtillë krijon pasiguri të caktuar për miratuesit 

të vendimeve dhe krijuesve të politikave gjatë dizajnimit të politikave lokale 

gjuhësore. Në të njëjtën kohë, kjo çështje e pa sqaruar deri në fund në kornizën 

ligjore jep hapësirë që NJVL ti dizajnojnë politikat e veta gjuhësore në pajtim me 

kontekstin dhe nevojat specifike. Rastet e Kumanovës dhe të Gostivarit në 

pikëpamje të përdorimit të gjuhëve të bashkësive “më të vogla” jo-shumicë 

tregojnë se modelet e ndryshme mund të përdoren nga NJVL për mundësim të 

përdorimit zyrtar të gjuhës amtare.   

Rekomandim #1: Ekziston nevojë për definimi më preciz për atë që se çka 

paraqet përdorim zyrtar i gjuhëve të bashkësive jo-shumicë në kornizën 

ligjore ose përmes akteve plotësuese, në kuptim të sferave të përdorimit. 

Por, kjo duhet të bëhet duke mos u krijuar barriera për NJVL për aplikimin 
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e modeleve specifike të cilat janë përkatëse për kontekstin dhe nevojat e 

çdo njërës nga NJVL. 

Konkluza #2: 8 NJVL kanë bërë ndryshime të politikave të tyre gjuhësore përmes 

aplikimit të bashkësive “më të vogla” jo-shumicë me vendime të këshillave 

komunale. Vendimet vetëm sipërfaqësisht i përcaktojnë konturat e politikave 

gjuhësore dhe më shpesh vetëm njoftojnë për aplikimin e gjuhës së caktuar në 

përdorim zyrtar duke mos i përcaktuar më për së afërmi sferat e përdorimit të tij. 

Sërish paqartësia e tillë nuk është e volitshme dhe reflektohet mbi implementimin 

e përdorimit zyrtar të asaj gjuhë.   

Rekomandim #2: Gjatë vendimmarrjes, këshillat e NJVL patjetër duhet ta 

përfshijnë edhe çështjen e sferave të përdorimit të gjuhës së aplikuar. 

Vendimi i Këshillit të Komunës së Gostivarit paraqet praktikë pozitive, në 

pikëpamje të përcaktimit të sferave të përdorimit. 

Rekomandim #3: Gjatë përgatitjes, këshillat mund të nxisin proces më të 

gjerë konsultativ, në të cilin do të artikulohen dhe merren parasysh nevojat 

dhe qëndrimet e bashkësive të prekura jo-shumicë. Komisionet për 

marrëdhënie midis bashkësive (KMMB) detyrimisht duhet të kyçen në 

miratimin e vendimeve në lidhje me politikat gjuhësore. KMMB do të kishin 

mund ta organizojnë dhe lehtësojnë procesin konsultativ në nivel lokal.  

MË TEPËR INFORMACIONE PËR POLITIKAT LOKALE GJUHËSORE 

DHE TË DREJTAT PËR PËRDORIM TË GJUHËVE  

Konkluza #3: Politikat lokale gjuhësore kanë pasoja të konsiderueshme. Për 

momentin, rreth 832,184 qytetarë (sipas Regjistrimit të fundit) jetojnë në NJVL të 

cilat përdorin më tepër se një gjuhë zyrtare (Qyteti i Shkupit nuk është i përfshirë 

në këto përllogaritje). Gjithsej 31 nga 81 NJVL kanë më tepër se një gjuhë në 

përdorim zyrtar. 22 NJVL përdorin dy gjuhë, 7 NJVL përdorin tre, ndërsa 2 NJVL 

përdorin madje katër gjuhë zyrtare bashkë me gjuhën maqedonase. Qytetarët në 

këto komuna nuk janë të informuar për përfitimet dhe kufizimet eventuale të 

“shumë-gjuhësisë”.   

Rekomandim #4: Qytetarët të cilët jetojnë në NJVL “shumë-gjuhësore”, 

ndërsa posaçërisht ato qytetarë të cilët u takojnë bashkësive jo-shumicë 
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patjetër duhet të informohen për specifikat e politikave lokale gjuhësore në 

NJVL  e vet. NJVL patjetër duhet ta organizojnë këtë proces informativ. 

UDHËZIME DHE PËRKRAHJE PËR NJVL MË TË AVANCUARA 

Konkluza #4: Asnjë nga NJVL të anketuara nuk kanë linjë (zë) konkrete buxhetore 

e cila e mbulon implementimin e politikave lokale gjuhësore. Në pajtim me atë, 

vështirë është të përcaktohen shpenzimet që janë shkaktuar nga politikat lokale 

gjuhësore, ndërsa informacioni për ato shpenzime është i rëndësishëm për 

dizajnimin e politikave efektive.  

Rekomandim #5: NJVL duhet të aplikojnë linja (zëre) konkrete buxhetore 

dhe llogari përfundimtare në të cilat do ti shfaqin shpenzimet. Kjo nevojitet 

për planifikim dhe përcjellje të shpenzimeve që kanë të bëjnë me politikat 

lokale gjuhësore. Pasqyrë më precize e shpenzimeve do të mundësojë edhe 

implementim më efektiv.   

Konkluza #5: Asnjë nga NJVL e studiuara nuk kanë njësi të specializuar për 

përkthim në kuadër të administratës komunale. Njësia e tillë organizative mund 

në mënyrë të konsiderueshme ta përmirësojë implementimin e politikave lokale 

gjuhësore.   

Rekomandim #6: Në NJVL në të cilat vëllimi i punës për përkthim dhe 

shpjegim është më i madh duhet të aplikohet njësi (seksion) e specializuar 

të cilat do ti zbatojë të gjitha aktivitetet e përkthimit/shpjegimit. Kjo do ta 

rrit konsistencën në implementimin, ndërsa posaçërisht do ta bëjë më 

konsekuente qasjen ndaj shërbimeve ndaj shërbimeve në gjuhën amtare 

për qytetarët e bashkësive jo-shumicë. 

Konkluza #6: Në disa NJVL dukshëm ka mungesë të kuadrit profesional për 

aktivitete të përkthimit dhe të shpjegimit.  

Rekomandim #7: NJVL patjetër duhet ti planifikojnë nevojat e veta në 

pikëpamje të kuadrit profesional të nevojshëm për implementim të 

politikave lokale gjuhësore dhe në pajtim me këtë ti plotësojnë pozitat 

punuese për përkthim/shpjegim në administratën e tyre.  

Rekomandim #8: Kuadri tanimë ekzistues i cili punon në aktivitetet e 

përkthimit dhe të shpjegimit në NJVL duhet të jetë i trajnuar në mënyrë 



Politika lokale gjuhësore për bashkësitë joshumicë IDSCS 

 

 

 
47 

 

  

përkatëse për realizim të aktiviteteve të tilla. Trajnimet duhet të realizohen 

në kuadër të SIMO ose BNJVL, ose në kuadër të trupit tjetër përkatës në nivel 

kombëtar.   

PËRKRAHJE PËR NJVL MË TË VOGLA, TË KUFIZUARA ME 

RESURSE 

Konkluza #7: NJVL më të vogla, kryesisht ato të cilat janë të vendosura në rajone 

rurale kanë resurse të kufizuara financiare dhe nuk kanë mundësi ti zbatojnë 

politikat lokale gjuhësore.  

Rekomandim #9: Këto NJVL duhet të përkrahen financiarisht për dhënie 

efektive të shërbimeve komunale për shfrytëzuesit nga bashkësitë jo-

shumicë. Mjetet financiare detyrimisht duhet të shpërndahen nga buxheti 

kombëtar. Me atë, pushteti qendror në mënyrë të konsiderueshme do ta 

përkrah implementimin e politikave shumë lokale gjuhësore dhe me atë do 

të tregojë vendosmëri për ta ngritur efektivitetin e procesit.   

Rekomandim #10: NJVL më të vogla dhe resurse të kufizuara mund të jenë 

të përkrahura edhe përmes centralizimit/regjionalizimit të aktiviteteve të 

përkthimit dhe të shpjegimit. Trupa të veçantë mund të themelohen në bazë 

regjionale të cilat mund të kryejnë aktivitete të përkthimit/shpjegimit për 

NJVL gjeografikisht të afërta. Trupat e këtillë do të ishin të financuara nga 

buxheti kombëtar. Ato do ti kishin punësuar përkthyesit/shpjeguesit e 

nevojshëm të cilët do ti realizonin shërbimet për NJVL të caktuara.  

MONITORIM I IMPLEMENTIMIT TË POLITIKAVE LOKALE 

GJUHËSORE DHE PLANIFIKIMI STRATEGJIK NË NIVEL QENDROR 

Konkluza #8: Për momentin, Seksioni për monitorim të procesit në arsim, kulturë 

dhe përdorim të gjuhëve në kuadër të Sekretariatit për implementimin e 

Marrëveshjes kornizë të Ohrit, SIMO, ende nuk është e kompletuar me personel 

dhe ende nuk funksionon në mënyrë përkatëse me dedikimin e vet, pa marrë 

parasysh se është i themeluar në vitin 2012. Në situatë të tillë, monitorimi i 

implementimit të Amendamentit V Kushtetues ndaj nenit 7 është lënë pas dore, 
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përkatësisht nuk ekziston trup konkret i cili e monitoron implementimin e 

politikave lokale gjuhësore.   

Rekomandim #11: Qeveria qendrore patjetër duhet të kujdeset se Seksioni 

për monitorim të procesit të arsimit, kulturës dhe përdorimit të gjuhëve do 

të ekipohet me personel në afat sa më të shpejtë të mundur. Roli prijës në 

monitorimin e politikave gjuhësore (jo vetëm në nivel lokal) duhet të 

ndërmerret pikërisht nga ky trup.  

Konkluza #9: Ekziston mungesë e planifikimit strategjik në nivel qendror në 

pikëpamje të planifikimit strategjik në nivel qendror në pikëpamje të 

implementimit të politikave lokale gjuhësore. Njëkohësisht, nevojitet edhe analizë 

gjithëpërfshirëse të problemeve dhe sfidave kryesore. Plani aksionar në 

periudhën e viteve 2010-2012 ende nuk është miratuar. 

Rekomandim #12: Duhet të miratohet Strategji konkrete, e përcjellë me 

Plan aksionar, të dedikuar implementimit të politikave lokale gjuhësore 

nga organet e pushtetit qendror. Konsultimet me NJVL dhe BNJVL duhet të 

implementohen gjatë përpilimit të këtyre dokumenteve. Dokumentet duhet 

të bazohen në hulumtimin gjithëpërfshirës dhe analizën e problemeve dhe 

sfidave. Strategjia dhe qëllimet e saja patjetër në vazhdim duhet të 

përkrahen përmes shpërndarjes përkatëse të resurseve financiare.   
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REÇENSION: Grigorij Mesezhnikov 

Studimi për politikë publike Politika lokale gjuhësore të bashkësive jo-shumicë: 

mundësi për implementim më efektiv e autorit Jovan Bliznakovski (IDSCS) e shfaq 

gjendjen momentale në lidhje me përdorimin e gjuhës amtare të bashkësive 

etnike në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë. Studimi është i ndërtuar në 

bazë të anketës me përdorim të pyetësorit të standardizuar e zbatuar në 17 njësi 

të vetëqeverisjes lokale nga gjithsej 31 njësi të cilat përdorin më tepër se një gjuhë 

zyrtare Në mënyrë plotësuese, në 6 njësi të zgjedhura janë realizuar intervista 

gjysmë-të strukturuara me persona zyrtar. Është bërë edhe desk hulumtim të 

kornizës ligjore dhe dokumentet zyrtare të njësive të vetëqeverisjes lokale. 

Studimi prezanton një varg të rekomandimeve të dedikuara për ta përmirësuar 

implementimin e të drejtave gjuhësore të grupeve të ndryshme etnike të cilat 

përbëjnë pjesë të rëndësishme nga popullata e Republikës së Maqedonisë.    

Metodologjia e përdorur i ka mundësuar autorit të nxjerr të dhëna të mira për 

analizë të mëvonshme të gjendjes me gjuhët në Maqedoni edhe për elaborim të 

mëtejmë të implementimit të të drejtave gjuhësore. Studimi përmban 

informacione strukturore për përbërjen etnike të njësive administrative me 

popullatë të përzier në të cilën pjesa e popullatës jo-maqedonase tejkalon 20 

përqind, si dhe për praktikën e përdorimit të gjuhëve jo-shumicë në sferat vijuese: 

seance të këshillave komunale, përkthim me shkrim i dokumenteve komunale, të 

shkruarit në tabelat në ndërtesat dhe pronën komunale, shenjat rrugore, 

fletushkat zyrtare dhe procesi i qasjes në informacionet me karakter publik.   

Konkluzionet e prezantuara nga autori janë kritike dhe precize, ndërsa 

rekomandimet e propozuara janë realistike, praktike dhe mirë të arsyetuara. 

Studimi mund të shërbejë si doracak i vogël për kreatorët e politikave, si dhe për 

mjet themelor informativ dhe analitik për aktivitete përfaqësuese.  

Grigorij Mesezhnikov është kryetar i Institutit për çështje publike (Institute 

for Public Affairs – IVO), Bratislavë, Sllovaki. 
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REÇENSION: doc. d-r Nenad Markoviq 

Studimet nga sfera e politikave publike të cilat buruan si pasojë e Marrëveshjes 

kornizë të Ohrit gjithmonë janë terren provokues për hulumtime nga aspekti i 

zgjidhjeve të mundshme, aleternativave dhe praktikave komparative. 

Prapëseprapë, në Republikën e Maqedonisë shihen rrallë studime të bëra me 

themel, elaborative dhe të struktutuara në mënyrë solide të cilat do ta adresonin 

këtë problematikë, e veçanrisht në një nga sferat më të ndieshme – përdorimin e 

gjuhëve të bashkësive joshumicë. Pikërisht për këtë shkak studimi i m-r Jovan 

Bliznakovski “Politikat lokale gjuhësore të bashkësive joshumicë: mundësi për 

implementim më efektiv”, i zbatuar me ndihmë të një ekipi më të gjerë të IDSCS, 

paraqet mundësi të rrallë që në mënyrë konzistente, në një vend, dhe përmes të 

gjitha elementeve të cilat një studim i politikave publike duhet ti përmbajë, të 

përpunohet problematika e aplikimit të gjuhëve joshumicë në njësitë e 

vetëqeverisjes lokale. 

Zgjedhja e njësive për analizë që të jenë pikërisht njësitë e vetëqeverisjes lokale 

duket se është pika më e fuqishme e këtij studimi. Edhe vetë Marrëveshja kornizë 

e Ohrit, por edhe autorët në historinë e ideve politike si Aristoteli, Tovil ose Al-

Farabi e vendosin fokusin e demokracisë së vërtetë pikërisht në nivel lokal. Mu 

për këtë, analizimi i përdorimit të gjuhëve të bashkësive joshumicë në nivel lokal 

duket si fokus i shkëlqyer analitik. Nga ana tjetër, vetë struktura e studimit është 

pika e dytë e fuqishme, si nga perspektiva e analizës së kornizës normative, në 

nivel nga Kushtetuta e RM, deri te normat ligjore në njësitë e caktuara të 

vetëqeverisjes lokale, ashtu edhe aspekti i studimit të rastit. Vetë studimi nuk do 

të kishte qenë analizë e vërtetë të politikës publike nëse mungojnë konkluzat dhe 

rekomandimet, të cilat në këtë rast janë të formuluara në mënyrë precize dhe të 

dobishme për publikon shkencor dhe të ekspertëve, ashtu edhe për politkkanët të 

cilët i formulojnë politikat në nivel qendror, e posaçërisht në nivel lokal, në raport 

me problematikën gjuhësore. Nëse për të parët kjo është literaturë e 

rekomanduar, për miratuesit e vendimeve është gjithsesi literaturë e 

obligueshme.       

Doc. d-r Nenad Markoviq është profesor në Fakultetin juridik “Justinijani i Parë”, studime 

politike, në universitetin “Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni. 



 

 
IDSCS është organizatë civile e themeluar në 
vitin 1999 nga një grup i intelektualëve të 
tubuar rreth idesë për demokraci, solidaritet 
dhe shoqëri civile. Qëllimet afatgjate të 
Institutit është të punohet në zhvillimin e 
balancuar socio-ekonimik, inkluzionin qktiv 

qytetar dhe kulturës participative politike, si dhe realizimin e vlerave 
liberale në shoqërinë e Maqedonisë. Punën e vet IDSCS parësisht e bazon 
në hulumtime sociometrike dhe aktivitete projektuese. Besojmë se kapitali 
njerëzot është parakushti kryesor për ndryshim pozitiv shoqëror dhe mu 
për këtë punojmë në mënyrë të përkushtuar në projekte për përmirësim të 
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